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Sejam Bem-Vindos
Este Guia contêm informações sobre o IFMA/Campus 
São Luís – Monte Castelo, abrangendo assuntos que 
norteiam o cotidiano e serão de grande utilidade na sua 
permanência no Campus.
As informações apresentadas neste Guia procedem das 
orientações contidas no Regimento Interno, Notas 
Técnicas e Resoluções deste Instituto. Assim, é 
necessário, que você leia com atenção, pois estas 
informações possibilitarão uma convivência 
caracterizada pelo respeito e pela responsabilidade.
É muito bom ter você conosco. Tenha certeza, este é um 
bom lugar para viver. Esperamos que, somando e 
subtraindo realizações e decepções - pois assim é a 
vida - os resultados sejam altamente satisfatórios em 
termos de realizações pessoais e profissionais. É muito 
comum encontrar pessoas que se referem aos anos de 
faculdade como os “melhores da vida” ou “bons 
tempos”. Também afirmam que, entre outros motivos, 
isso se deve às amizades feitas nesses anos. Agora, é o 
seu tempo de faculdade, de fazer amizades que, com 
certeza, durarão pelo resto da vida.
Que neste ano de 2022, estejamos unidos e 
comprometidos com a educação e que o nosso Instituto 
seja um lugar de conquistas, aprendizado, crescimento, 
felicidade, prazer e, principalmente, desenvolvimento!

Sucesso!
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Promover educação profissional, científica e tecnológica, por 
meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco 
na formação do cidadão e no desenvolvimento 
socioeconômico sustentável. 

Missão

Visão
Ser reconhecida como uma instituição de excelência em 
educação, ciência e tecnologia, formadora de cidadãos 
críticos, promotores da transformação social. 

Valores
✔  Respeito à democracia e à ética;
✔  Formação para a cidadania;
✔  Postura investigativa, inovadora e empreendedora;
✔  Qualidade, excelência e efetividade;
✔  Responsabilidade socioambiental.  



História e Atualidade 
Campus São Luís – 
Monte Castelo
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O prédio Anexo I do Campus Monte Castelo atende o ensino superior 
(predominantemente) e técnico, conta com seis pavimentos, sendo o 
subtérreo, 4 pavimentos e o terraço. No subtérreo há uma cozinha, 
despensa, área de desembarque de produtos, vestiário para funcionários 
masculino e feminino, duas câmaras frigorificas, uma Biblioteca setorial 
do ensino superior, dois banheiros para pessoas com necessidades 
especiais, dois vestiários de uso comum, almoxarifado, depósito de 
material esportivo, sala de carpintaria e sala de manutenção. Já o térreo 
conta com um restaurante, área de apoio da cozinha, área de 
atendimento, secretaria, recepção, sanitários masculino e feminino e 
cinco salas de aula. Nos demais pavimentos há no total 27 salas de aula, 
03 salas de professores, depósito, arquivo e sanitários masculino e 
feminino. No terraço haverá uma copa, um laboratório de fisiologia do 
esforço, salas de espera e de exames, sanitários masculino e feminino e 
um terraço. Há ainda uma guarita e um pórtico de entrada, e foi 
melhorada uma rampa de concreto de que fica entre o ginásio e o 
departamento de engenharia elétrica e interliga o prédio antigo ao novo 
Prédio Anexo, o que melhora a acessibilidade.



Estrutura 
Organizacional
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Estrutura Organizacional
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O DAE visa atender ás necessidades dos estudantes no âmbito 
educacional, com vistas à sua atuação como sujeito crítico no processo 
educacional e que pressupõe-se ser constante. Vinculado à Diretoria 
Geral do Campus São Luís - Monte Castelo, é responsável pela condução 
dos assuntos estudantis, dentro e fora do Campus. O DAE gerencia três 
setores interligados a ele: BTO, NAE e CAAA, que desenvolvem atividades 
específicas, mas com a parceria e o acompanhamento deste 
departamento. 

Objetivo:
Realizar atividades de cunho pedagógico, político, cultural, disciplinar e de 
assistência estudantil, dando suporte informacional, acadêmico e de 
crescimento pessoal e intelectual, fomentando ações socioeducativas, 
com o intuito de integralizar o processo ensino e aprendizagem à 
formação plena do estudante, contribuindo para o desenvolvimento da 
sua consciência crítica na prática contínua de cidadania, visando sua 
qualificação para o mundo do trabalho.

Compete ao DAE:
I.  Acompanhar e viabilizar a execução de ações da política de assistência 
ao educando, principalmente no que se refere à alimentação, ao 
transporte, à assistência à saúde, à inclusão digital, à cultura, ao esporte e 
lazer, ao apoio pedagógico, aos movimentos estudantis e às políticas 
sociais; 
II.  Planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades inerentes aos 
planos, programas e projetos vinculados à política de assistência ao 
educando;
III.  Estimular a implementação de planos, programas e projetos junto à 
comunidade estudantil;
IV.  Manter intercâmbio com outras entidades, visando ao 
desenvolvimento de atividades e serviços de interesse da comunidade 
estudantil;
V.  Propor e desenvolver políticas de benefícios dirigidas à comunidade 
estudantil;
VI.  Apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da comunidade 
estudantil;

Departamento de Assuntos Estudantis - DAE 



VII.  Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos 
programas institucionais de assistência estudantil;
VIII.  Informar aos estudantes sobre os programas institucionais de 
assistência psicológica, médica, odontológica e nutricional, bolsa 
alimentação, bolsas monitoria, carteira estudantil e auxílio financeiro, 
promovendo assistência necessária aos estudantes;
IX.  Incentivar a participação efetiva dos estudantes nas atividades 
promovidas pela escola;
X. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 
institucionais;
XI.  Zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar Discente;
XII.  Incentivar a realização de campanhas educativas destinadas ao 
corpo discente;
XIII.  Acompanhar as atividades das entidades estudantis;
XIV.  Desenvolver ações para o gerenciamento da biblioteca;
XV.  Acompanhar e avaliar políticas de desenvolvimento para as 
bibliotecas, de acordo com as normas técnicas para seu funcionamento; 
XVI.  Acompanhar, sistemicamente, o funcionamento das atividades das 
bibliotecas;
XVII. Promover, apoiar e assistir estudos que visem à uniformização de 
procedimentos a serem adotados pelas bibliotecas; 
XVIII.  Realizar a interlocução com pais/responsáveis dos alunos; 
XIX.  Realizar a interlocução com os alunos; 
XX.  Preparar o manual do estudante; 
XXI.  Gerenciar os recursos audiovisuais; 
XXII. Gerenciar os livros didáticos; 
XXIII. Gerenciar o envio carteira estudantil para emissão; 
XXIV. Gerenciar programas de inclusão social; 
XXV. Coordenar e avaliar a execução das atividades inerentes ao 
Regulamento Disciplinar Discente; 
XXVI. Coordenar o gerenciamento do fluxo de entrada, saída e 
permanência dos discentes e docentes de sala de aula; 
XXVII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação.

Chefe: Carla Gomes de Faria 
E-mail: dae.montecastelo@ifma.edu.br 
Instagram: @dae.mc.ifma



A  Coordenadoria  de  Apoio  às Atividades Acadêmicas – CAAA é 
vinculada ao Departamento de Assuntos Estudantis –DAE e é um setor 
responsável pelo acompanhamento e apoio ao discente e docente. O 
CAAA orienta, supervisiona e atende às necessidades e solicitações do 
discente e docente; quanto aos estudantes, auxilia-os em sua integração 
na escola e visa à melhoria de seu desempenho estudantil ou acadêmico, 
principalmente no que tange à disciplina, e quanto os docentes, auxilia, 
supervisiona, colabora e esclarece algumas de suas ações referentes ao 
ensino. 

Objetivos:
■ Apoiar e auxiliar no desenvolvimento das atividades relativas ao ensino, 

tais como: supervisão e disciplina;.
■ Colaborar para o desenvolvimento das atividades escolares do Campus 

São Luís-Monte Castelo, sobretudo para com os discentes e docentes;
■ Atuar para que a rotina escolar e acadêmica tenha uma melhor 

funcionalidade durante a permanência do estudante na escola.

Compete ao CAAA:
I.  Zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar Discente; 
II. Encaminhar ao DAE discentes que transgredirem o Regimento 
Disciplinar Discente; 
III. Informar ao DAE e aos setores competentes qualquer tipo de 
depredação ou danos existentes nas salas de aulas; 
IV. Controlar o fluxo de entrada, permanência e saída dos discentes das 
salas de aulas, visando ao desenvolvimento da autodisciplina; 
V. Controlar o fluxo de entrada e saída de estudantes nos horários e 
situações não previstas do Campus; 
VI. Prestar informações e devolver, se houver objetos de estudantes no 
Achados e Perdidos; 
VII. Repassar informações recebidas aos estudantes e/ou professores; 
VIII. Controlar a ligação e o desligamento dos ar-condicionado nas salas 
de aula; 
IX. Controlar o fluxo de entrada, permanência e saída dos docentes das

Coordenadoria de Apoio às Atividades 
Acadêmicas - CAAA 



salas de aulas; 
X. Realizar o levantamento das condições físicas das salas de aula; 
XI. Participar e apoiar as atividades correlatas ao qual o DAE faz-se 
presente; 
XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação. 

Chefe: Priscila Porto Ribeiro
E-mail: caa.montecastelo@ifma.edu.br

Núcleo de Assistência ao Educando - NAE 
O NAE presta apoio ao estudante, através da execução de serviços e 
projetos assistenciais, com intuito de contribuir para a permanência do 
discente na Instituição, bem como a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem.

Compete ao NAE:
I. coordenar o planejamento, a implementação, acompanhamento e a 
avaliação dos programas e ações da Assistência Estudantil no Campus 
que favoreçam ao(a) estudante socioeconomicamente vulnerável com 
vistas à ampliação de suas condições de permanência e conclusão do 
curso, agindo, preventivamente, nas situações de retenção e evasão 
escolar;
II. fomentar a atualização dos dados relativos aos(às) estudantes em 
situação de vulnerabilidade, bem como as ações e atendimentos 
realizados no âmbito dos programas da Política de Assistência Estudantil; 
III. elaborar relatório anual referente aos programas, projetos e ações da 
Assistência Estudantil; 
IV. coordenar os processos de seleção, dos(as) estudantes para os 
diversos programas e modalidades da assistência estudantil no Campus; 
V. participar e deliberar, em conjunto com as equipes da AE, a 
Direção-Geral e Direção de Desenvolvimento Educacional e Diretoria de 
Administração e Planejamento da elaboração do Plano de Execução anual 
referente às ações e previsão de ofertas de benefícios no seu Campus, e;



 VI. encaminhar processos de pagamento dos auxílios da assistência 
após realizar mecanismos de controles que garantam o cumprimento dos 
objetivos da política.

O NAE é composto de seis serviços: social, de psicologia, médico, de 
enfermagem, de odontologia e de nutrição. 

1. SERVIÇO SOCIAL      
Atua na elaboração, execução e avaliação de políticas, programas e 
projetos sociais, a fim de atender às demandas dos estudantes e 
servidores no âmbito escolar e contribuir na garantia de direitos.

Projetos de Assistência: 

Auxílio-Alimentação 
Oportunizar aos estudantes o atendimento das necessidades básicas de 
alimentação, visando a melhoria de sua qualidade de vida e de seu 
desempenho escolar. Benefício concedido ao estudante regularmente 
matriculado e com participação ativa nas atividades acadêmicas, através 
de sua participação em Edital. 

Auxílio-Moradia 
Benefício concedido ao estudante que não resida na cidade de São Luís e 
que comprove situação socioeconômica de até 01 salario mínimo e meio. 

Auxílio-Transporte
Garantir aos estudantes seu deslocamento para o campus para 
desenvolver as atividades acadêmicas. O estudante será selecionado por 
critério socioeconômico, através de sua participação em Edital. 

Auxílio Financeiro ao Discente 
Benefício concedido ao estudante para participação em eventos de 
natureza técnico científica, através de edital. 

Bolsa de Estudos 
Assegurar a permanência dos estudantes em condição de vulnerabilidade 
social, por meio da concessão de uma bolsa mensal para custear 
despesas decorrentes de seu processo socioeducacional, através de sua 
participação em edital. 

 



Bolsa PROEJA 
Benefício concedido ao estudante PROEJA regularmente matriculados e 
com participação ativa nas atividades acadêmicas contribuindo para a 
sua permanência e conclusão do curso.

Compete ao Serviço Social:
I. atuar na implementação, execução, acompanhamento e avaliação dos 
Programas de Assistência Estudantil;
II. analisar o perfil socioeconômico dos(as) estudantes a fim de identificar  
as questões sociais que podem interferir no seu processo ensino- 
aprendizagem;
III. planejar e executar, junto a equipe multiprofissional, o 
acompanhamento educacional e sociofamiliar dos(as) estudantes;
IV. contribuir com a formação integral dos(as) estudantes através de 
atividades socioeducativas;
V. prestar orientações, emitir parecer e encaminhamentos aos(às) 
estudantes e famílias viabilizando o acesso aos seus direitos, articulando 
a política de educação com as demais políticas sociais para 
fortalecimento da Rede de Proteção Social, e;
VI. apoiar o protagonismo estudantil e incentivar a organização da 
representatividade estudantil por meios dos grêmios e centros 
acadêmicos.

2. SERVIÇO MÉDICO E DE ENFERMAGEM       
O objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes por meio 
de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento dos mesmos. O serviço médico e de enfermagem é 
destinado à detecção de doenças e condições adversas que podem 
comprometer o aprendizado escolar e à execução de ações de solução e 
prevenção evitando assim o mau rendimento escolar e o absenteísmo.

Compete ao Serviço Médico e de Enfermagem:
I. Realizar atendimento básico de primeiros socorros;
II. Realizar anamnese e exame clínico para diagnosticar doenças e 
estabelecer condutas com base na suspeita diagnóstica;
III. Solicitar exames complementares, encaminhar para serviços 
especializados e solicitar laudos, quando necessário;



IV. Fazer prescrição de medicamentos e cuidados especiais, assim como 
relatórios médicos 
V. Promover ações educativas, como palestras, a fim de melhorar a 
qualidade de vida e saúde da comunidade acadêmica
VI. Organizar e executar campanhas educativas, projetos e programas de 
orientação e assistência à saúde do discente
VII. Homologar atestados médicos dos discentes e fazer perícia médica, 
quando necessário 
VIII. Realizar exame médico-biométrico dos discentes
IX. Avaliar os discentes para participação em eventos esportivos 
X. Realizar avaliação de sanidade física e mental para estágios 
XI. Realizar visita domiciliar e hospitalar, se necessário 
XII. Realizar acolhimento de enfermagem com classificação de risco e 
encaminhamento para o médico, quando necessário 
XIII. Registrar atendimentos e procedimentos realizados e solicitar 
material e equipamentos para atender a demanda 
XIV. Participar da equipe multiprofissional para atendimento ao discente.

3. SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
Objetiva colaborar com a permanência e êxito dos(as) estudantes, com 
intervenções educativas, sobre as suas demandas e sobre o contexto 
educacional.

Compete ao Serviço de Psicologia:
I. Desmistificar a atuação do/a psicólogo/a escolar rompendo com as 
concepções deterministas e adaptacionistas de intervenções 
psicológicas tradicionais;
II. Oferecer escuta psicológica ampliada aos(às) estudantes, através de 
demanda espontânea ou encaminhamento;
III. Realizar intervenções e encaminhamentos em demandas específicas, 
tais como dificuldades de aprendizagem, questões de gênero, violência, 
bullying, drogas, orientação profissional e de carreira etc.
IV. Colaborar com a realização de eventos, atividades de sensibilização e 
promoção de saúde mental;
V. Mediar em conjunto com equipe pedagógica, coordenadores, equipe 
multiprofissional e docentes processos de aprendizagem e 
desenvolvimento da comunidade acadêmica;



VI. Colaborar com o NAPNE no desenvolvimento do processo de inclusão 
no contexto escolar e;
VII. Participar de espaços de decisão e construção de documentos 
institucionais e acadêmicos.

4. SERVIÇO ODONTOLÓGICO       
O objetivo é realizar o acompanhamento odontológico seguindo a lógica 
da Atenção Básica de Saúde e diretrizes do SUS, visando suprir as 
necessidades de saúde bucal dos estudantes, bem como torná-los 
sujeitos de sua própria promoção de saúde.
O atendimento odontológico ocorre mediante agendamento. 

Compete ao Serviço Odontológico:
I. Promover tratamento odontológico básico (restauraçôes, extrações 
dentárias, raspagem, profilaxias, aplicações de flúor e atendimentos de 
emergência em geral); 
II. Orientar sobre autocuidado saúde e bem estar;; 
III- Atuar no diagnóstico, na prevenção e tratamento das afecções bucais
IV. Avaliar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para 
complementação de diagnóstico; 
V. Arquivar os registros de pacientes atendidos, contendo conclusão do 
diagnóstico, tratamento e evolução das afecçôes; 
VI. Prescrever e administrar medicamentos aos tratamentos 
odontológicos; 
VII. Emitir atestado odontológicos; 
VIII. Orientar e encaminhar pacientes para tratamento especializado, 
quando o caso exigir; 
IX. Realizar radiografia dentária;
X. Realizar campanhas educativas; 
XI. Participar da equipe multiprofissional para atendimento aos discentes; 
XII.  Homologar atestados odontológicos;
XIII.Elaboração e uso de ferramentas digitais no processo de educação 
em saúde
XIV. Desenvolver outras atividades correlatas.



5. SERVIÇO NUTRICIONAL        
Realizar atendimento nutricional à comunidade escolar, promovendo 
hábitos saudáveis para prevenção de doenças, promoção e manutenção 
da saúde. O agendamento poderá ocorre de forma presencial na sala da 
nutrição ou por meio do e-mail : palomaregina@fima.edu.br. Além da 
supervisão dos serviços oferecidos pelo Restaurante pela empresa 
terceirizada. 

Compete ao Serviço Nutricional: 
I. Coordenar, supervisionar e realizar ações de educação alimentar e 
nutricional, visando a adoção de hábitos alimentares saudáveis e 
sustentáveis;
II. Prestar atendimento nutricional individualizado, quando solicitado, bem 
como     definir os procedimentos complementares a serem adotados;
III. Prestar esclarecimento sobre o acompanhamento nutricional dos(as) 
estudantes aos seus familiares, quanto aos programas da assistência 
primária como o Auxílio Alimentação, entre outras informações relativas à 
nutrição e à melhoria dos hábitos alimentares da família;
IV. Avaliar o cumprimento da legislação sanitária vigente para serviços de 
alimentação, bem como a atualização e aplicação de Procedimentos 
Operacionais Padronizados e Manual de Boas Práticas para Manipulação 
de Alimentos;
V. Verificar e   avaliar   a   adequação   dos   cardápios   executados 
conforme o estabelecido em contrato, considerando as referências 
nutricionais, diagnóstico nutricional e especificidades clínicas (quando for 
o caso) do estudante, hábitos alimentares regionais, culturais e étnicos;
VI. Realizar pesquisa de satisfação com o usuário dos serviços prestados 
pela concessionária.

Chefe: Maria Aparecida Silva Abreu Barreto
E-mail: nae.montecastelo@ifma.edu.br 
Instragram: @nae.mc.ifma 
Whats App: (98) 98338-0958



A Biblioteca Tebyreçá de Oliveira possui em seu acervo físico 15.945 
títulos e 40.076 exemplares de livros. Dentre esses, apresenta 74 
exemplares de obras de referência e 1.136 exemplares de obras literárias, 
além de livros eletrônicos, DVDs e periódicos eletrônicos. O acesso ao 
acervo é aberto a toda comunidade acadêmica.

Objetivo Geral:
Integrar-se a política educacional e administrativa do IFMA-Campus São 
Luís - Monte Castelo, funcionando como órgão de apoio aos programas 
de ensino, pesquisa, extensão, bem como às atividades extraclasses. 
Contribuindo assim, para o desenvolvimento técnico-científico, cultural, 
literário e artístico, através da disposição dos mais variados tipos de 
serviços, produtos de informação e recursos tecnológicos, em 
consonância com os objetivos deste Campus.

Objetivos Específicos:
I. Selecionar, adquirir, armazenar, preservar e difundir as informações 
necessárias aos programas educacionais, visando complementar o 
ensino, estimular a leitura e o desenvolvimento da pesquisa;
II. Estabelecer programas e ações a serem desenvolvidas para a 
comunidade educacional, no que se refere à demanda de informação 
cultural, científica e tecnológica no âmbito deste Instituto; 
III. Criar uma infraestrutura de serviços e recursos tecnológicos que 
propicie o aprimoramento técnico, científico e intelectual da comunidade 
educacional do Campus;
IV. Oferecer informações dinâmicas e atualizadas aos usuários, 
viabilizando a disponibilização de novos serviços e produtos de 
informação, como suporte para o ensino, pesquisa e extensão;
V. Modernizar a estrutura da biblioteca quando necessária, bem como dos 
seus serviços e recursos, incorporando novos serviços e tecnologias de 
informação;
VI. Assegurar a preservação e disseminação dos produtos de informação 
gerados pelos diversos cursos de graduação e pós-graduação, docentes e 
técnicos administrativos ativos deste Campus;
VII. Assegurar o fluxo constante de informação referente à literatura 
técnica-científica produzida no Brasil e no exterior;

Biblioteca Tebyreçá de Oliveira - BTO 



VIII. Promover orientações sistemáticas aos usuários sobre o uso 
adequado e proveitoso da biblioteca, bem como dos seus recursos - com 
vistas a satisfação do público em geral;
IX. Dar suporte técnico aos docentes do Campus São Luís - Monte 
Castelo na seleção e emprego de todos os tipos de produtos de 
informação que sirvam aos programas de ensino, pesquisa e extensão;
X. Fomentar a utilização das tecnologias de informação e comunicação, 
propiciando o acesso e formação de usuários com necessidades 
especiais e exclusão digital, oferecendo novas oportunidades de 
aprendizagem contínua em um ambiente físico e tecnológico propício;
XI. Proporcionar aos usuários as condições necessárias ao 
desenvolvimento de suas capacidades de estudo e pesquisa, bem como o 
gosto pela leitura;
XII. Orientar os usuários quanto à normalização e apresentação de 
publicações;
XIII. Propiciar aos discentes uma aprendizagem crítica-reflexiva e 
didático-recreativa, em geral, através de serviços e produtos oferecidos;
XIV. Despertar o espírito de investigação científica na comunidade 
acadêmica, disponibilizando múltiplas informações nas diversas áreas do 
conhecimento humano; 
XV. Preservar e conservar materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, inclusive preventivamente; e
XVI. Atender a comunidade externa ao Campus, dando apoio às suas 
pesquisas, pela disposição da consulta local de seu acervo.

Compete à Biblioteca:
I. Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e avaliar atividades 
desenvolvidas na área de Biblioteconomia;
II. Conduzir a elaboração de planos operacionais, em conjunto com 
bibliotecários e auxiliares, em todas as áreas de atuação da biblioteca;
III. Definir as políticas e objetivos específicos para cada área, juntamente 
com os bibliotecários e auxiliares;
IV. Distribuir tarefas, definindo funções, designando pessoal, delegando 
responsabilidades e dando apoio com tecnologia e outros recursos para o 
desenvolvimento de atividades individualizadas ou em grupo;
V. Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações 
sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos serviços e/ou 
produtos para os usuários;



VI. Estabelecer e acompanhar políticas que norteiam as atividades 
desenvolvidas na Biblioteca;
VII. Promover e intensificar intercâmbio com entidades congêneres em 
matéria de sua competência;
VIII. Estabelecer normas, atos e instruções de serviço para uso da 
biblioteca como um todo;
IX. Zelar pelo cumprimento do Regulamento da Biblioteca e ou decisões 
emanadas do IFMA/São Luís Monte - Castelo;
X. Zelar pelos bens patrimoniais assegurando sua preservação e ordem;
XI. Gerenciar a emissão, recebimento e controle de documentos 
administrativos;
XII. Gerenciar os arquivos administrativos;
XIII. Gerenciar o uso dos recursos financeiros destinados à biblioteca;
XIV. Promover e assegurar treinamento e desenvolvimento funcional dos 
servidores da biblioteca, estimulando os talentos individuais e coletivos;
XV. Formar e desenvolver coleções, incluindo identificação, seleção, 
aquisição, organização, armazenamento, permuta e desbastamento de 
material bibliográfico; 
XVI. Controlar as assinaturas e renovações dos títulos da coleção de 
periódicos;
XVII. Realizar tratamento técnico especializado do material informacional, 
como catalogação descritiva, classificação e indexação de assuntos;
XVIII. Prestar serviços de informação, documentação e comunicação aos 
seus usuários, como serviço de referência e circulação de publicações; 
XIX. Receber e acompanhar Comissões do Ministério da Educação/MEC 
para reconhecimento e reavaliação de cursos;
XX. Fiscalizar o uso, funcionamento e manutenção do contrato da 
Base/SOPHIA, software de gestão dos serviços da Biblioteca;
XXI. Fiscalizar o uso, funcionamento e manutenção de todos os 
convênios e/ou contratos pertinentes à Biblioteca;
XXII. Promover e controlar o processo de seleção e aquisição de livros 
físicos e eletrônicos para compor o acervo da Biblioteca;
XXIII. Executar e acompanhar todos os procedimentos de compra, 
assinatura e/ou realização de convênios referentes aos recursos 
informacionais, de acordo com sua competência; 
XXIV. Determinar a atualização periódica do Regulamento da Biblioteca, 
visando o alinhamento desta instituição com as exigências do Instituto e  



da sociedade, acompanhando assim as mudanças ocorridas nos serviços 
ou produtos oferecidos, bem como do seu público e ambiente;
XXV. Determinar, quando necessário, a revisão da Política de Formação e 
Desenvolvimento de Coleções - FORCOL;
XXVI. Divulgar serviços e normas da Biblioteca de interesse do público;
XXVII. Manter e atualizar a página/site da Biblioteca, assim como o seu 
instagram;
XXVIII. Promover a guarda, conservação e restauração do acervo 
bibliográfico e de outros materiais informacionais sob a sua 
responsabilidade; e
XXIX. Exercer outras atividades inerentes à Biblioteca, com vistas a somar 
esforços na dinâmica e qualidade do seu funcionamento como um todo.  

Serviços oferecidos aos Usuários:
✔ Cadastro eletrônico de usuários para utilização dos serviços da 

Biblioteca.
✔ Treinamento e orientações ao uso da Biblioteca, no que se refere ao 

seu funcionamento e acesso aos recursos informacionais disponíveis.
✔ Acervo informatizado, utilizando o SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA.
✔ Disponibiliza terminal WEB/SOPHIA BIBLIOTECA para pesquisas e 

consultas dos livros existentes no acervo físico, que também pode ser 
acessado pelo celular, notebook.

✔ Empréstimo local e domiciliar, bem como a devolução de publicações.
✔ Solicitação de empréstimo de livros presencialmente, ou através do 

email emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br
✔ Reserva local de publicações emprestadas, ou através do Sistema de 

Gestão Sophia Biblioteca.
✔ Aviso através do e-mail do usuário, sobre a disponibilidade das obras 

reservadas para empréstimo. 
✔ Renovação do empréstimo de publicações no Balcão de Atendimento, 

ou através do Sistema de Gestão Sophia Biblioteca.
✔ Solicitação e emissão da Declaração de NADA CONSTA, através do 

email biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br
✔ Atendimento ao público pelo WhatsApp.
✔ Divulgação de serviços da biblioteca e informações gerais através do 

Instagram.
✔ Levantamento bibliográfico.



✔ Catalogação na publicação - elaboração de fichas catalográficas de 
livros, monografias, dissertações e outras publicações.

✔ Avisos enviados através de e-mail para informar aos usuários sobre:
✔ Obras emprestadas
✔ Vencimento da validade do cadastro do usuário na Biblioteca
✔ Vencimento para devolução de obras emprestadas
✔ Empréstimo de obras em atraso
✔ Reserva de obra já disponível
✔ Recibos de empréstimo, renovação e devolução de obras. 

✔ Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, inclusive remotamente.
✔ Acesso às publicações eletrônicas.

✔ Canais de Comunicação da Biblioteca: 
✔ E-mails:

✔ biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br 
✔ emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br

✔ Instagram: @biblioteca.mc.ifma
✔ Whats App: (098) 98338-4510

✔ Maiores Informações sobre o funcionamento da Biblioteca podem ser 
encontradas em seu INSTAGRAM, bem como em sua página no site 
https://montecastelo.ifma.edu.br/biblioteca/

✔ Chefe: Benedita de Loyola Vale Mendes 
✔ E-mail: biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br
✔ Instagram: @biblioteca.mc.ifma
✔ Whats App: (98) 98338-4510

Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas - 

NAPNE 
O NAPNE - Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas - é um setor propositivo e consultivo 
responsável pela coordenação da Educação Especial na perspectiva da 
inclusão no âmbito do IFMA.



Quem são os alunos assistidos pelo NAPNE:
O público-alvo da Educação Especial são os alunos com deficiência 
(física, intelectual ou sensorial), alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento, alunos com altas habilidades/superdotação e os alunos 
com transtornos específicos. 

Finalidade: 
O NAPNE tem por finalidade promover a cultura da “Educação para a 
Convivência”, aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a 
eliminação das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e 
as atitudinais, de forma a promover a inclusão de todos na educação 
profissional e tecnológica. 

Compete ao NAPNE: 
I. Identificar discentes com necessidades de apoio especializado; 
II. Identificar as especificidades de cada discente com necessidades 
educacionais especiais; 
III. Propor estratégias para a construção do conhecimento pelo discente 
(monitorias, materiais adaptados, currículos e avaliações flexíveis, entre 
outros); 
IV. Participar da formação continuada de servidores e discentes, tendo em 
vista a construção e desenvolvimento da educação inclusiva; 
V. Participar da avaliação do processo educativo no atendimento das 
necessidades específicas do discente; 
VI. Acompanhar discentes com necessidades específicas em atividades 
acadêmicas, quando necessário; 
VII. Participar de projetos em equipes multidisciplinares, que estimulem a 
inclusão do discente com necessidade específica; 
VIII. Participar dos Conselhos de Classe, oferecendo sugestões a respeito 
das dificuldades educacionais dos discente com necessidades 
específicas; 
IX. promover e participar de ações que estimulem o respeito pelas 
diferenças;
X. Promover o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os 
alunos público alvo da educação especial, com suporte pedagógico de 
professores e recursos didáticos especializados; 
XI. Promover curso de capacitação nas áreas de educação especial; 
XII. Desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins. 



Chefe: Denise Ferreira Costa 
E-mail: napne.montecastelo@ifma.edu.br 

Departamento de Assuntos Institucionais - 
DERI 

O Departamento de Relações Institucionais é responsável por coordenar, 
fomentar e acompanhar as ações de interação com a sociedade, 
articuladas aos processos de ensino, de pesquisa e de extensão, junto 
aos diversos segmentos sociais.

Dentre outras, são ações desenvolvidas pelo setor: 
✔ Construir acordos, convênios e intercânbios com instituições e 

agências de cooperação empressariais, técnicas, tecnológicas, 
científicas e culturais;

✔ Cadastrar e celebrar convênios com empresas, instituições e 
profissionais liberais para concessão de estágio, conforme a proposta 
pedagógica de cada curso; 

✔ Elaborar e acompanhar as ações de desenvolvimento de programas de 
estágios curriculares e de geração de trabalho e renda, com vistas ao 
atendimento de alunos regulamente matriculados e egressos;

✔ Elaborar e supervisionar a execução de programas locais e regionais 
entre o Campus e outras instituições;  

✔ Divulgar editais e avisos de interesse da comunidade acadêmica;
✔ Incentivar o desenvolvimento de ações que visem a melhoria da 

qualidade das atividades educacionais;
✔ Articular e participar da construção da construção de propostas de 

ações de relações empresariais e comunitárias ( empresas juniores, 
incubadoras e empresas);

✔ Apoiar programas que atendam à comunidade local e regional, visando 
à melhoria da qualidade de vida das suas populações;

✔ Solicitar e acompanhar a contratação de seguro para estagiários;
✔ Realizar estudos de demanda junto à comunidade em geral, visando a 

fornecer subsídios  para a implantação de novos cursos e adequação 
curricular;

✔ Realizar estudos e  levantamentos sobre o mercado de trabalho, com 
vistas a uma atualização contínua do currículo;



✔ Elaborar relatórios com dados estatísticos para subsidiar a avaliação 
da qualidade de ensino da Instituição com base nas informações 
fornecidas pelos egressos, visando à atualização contínua de currículo;

✔ Sistematizar as informações relativas aos estágios supervisionados 
subsidiando as diretorias acadêmicas com dados estatísticos;

✔ Firmar Contratos de Aprendizagem co empresas;
✔ Representar o Campus nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário;
✔ Realizar outras atividades correlatas e/ou afins.

O DERI abrange o Núcleo de Estágio e o Setor de Intercâmbio.

1. NÚCLEO DE ESTÁGIO (NES)
É o setor responsável pelo gerenciamento dos estágios dos alunos das 
áreas técnica e tecnológica. Atua desde o momento do cadastro do 
estudante no estágio até a formalização da etapa final desse processo.

Compete ao NES:
I. Identificar, cadastrar e divulgar juntamente com as Coordenações de 
Curso, oportunidades de estágio; 
II. Criar e manter atualizados banco de dados com cadastro de unidades 
concedentes de estágios;
III. Realizar o cadastramento de estudantes, referente ao processo de 
estágio;
IV. Proceder encaminhamento às empresas/instituições dos alunos 
candidatos ao estágio, podendo emitir caso necessário, Carta de 
Apresentação;
V. Coordenar processos de seleção de estágios;
VI. Prestar orientações de aspecto legal aos alunos, aos servidores, às 
empresas, às instituições e aos profissionais liberais interessados no 
processo de estágio;
VII. Celebrar o Termo de Compromisso entre o Campus, o estudante, ou 
seu representante legal, e a parte concedente do estágio e assinar outros 
documentos legais relativos ao estágio (Aditivo, Distrato etc);
VIII. Acompanhar o preenchimento do plano do plano de Atividades de 
Estágio;
IX. Subsidiar as ações das Coordenações de Curso, informações 
repassando informações relacionadas ao estágio;



X. Realizar o acompanhamento administrativo do andamento do estágio, 
providenciando, se necessário, documentação suplementar (ternos 
aditivos, de desligamento, etc);
XI. Receber parecer do Professor Orientador sobre as instalações do 
estágio e sua adequação ao Plano Pedagógico do do Curso;
XII. Elaborar e manter atualizado o Manual do Estagiário;
XIII. Emitir declarações e comprovantes referentes à realização de 
estágios; 
XIV. Intermediar, junto aos órgãos competentes, a distribuição das bolsas 
de estágio destinadas ao Campus; 
XV. Elaborar anualmente relatórios e manter informações atualizadas 
referentes ao controle de alunos estagiários;
XVI. Coordenar o processo de regulamentação, acompanhamento e 
avaliações de estágios;
XVII. Rescindir Termos de Compromisso de Estágio;
XVIII. Realizar outras atividades correlatas e/ou afins.

2. SETOR DE INTERCÂMBIO (SIT)
É o setor responsável por viabilizar visitas e viagens de estudos para os 
alunos e encaminhar egressos ao mercado de trabalho.

Compete ao SIT:
I. Assessorar as Coordenações de Curso quanto à demanda das empresa 
por egressos;
II. Desenvolver atividades de acompanhamento de egressos, visando a 
sua inserção no mercado de trabalho;
III. Manter informações atualizadas sobre mercado de trabalho, bem 
como o cadastro das empresas;
IV. Colaborar com a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia no 
agendamento dos veículos de transporte relativo às atividades 
acadêmicas;
V. Auxiliar as Coordenações de Cursos e professores na preparação de 
visitas técnicas e viagens de estudo;
VI. Acompanhar os programas de treinamento das empresas destinados 
aos alunos do Campus;
VIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação.

 



Chefe: Roberta Almeida Muniz
E-mail: deri.montecastelo@ifma.edu.br 
Instagram: @estagio.montecastelo

Departamento de Extensão - DEPE 
O Departamento de Extensão é responsável por planejar ações entre o 
campus e diversos segmentos sociais, promovendo um processo 
educativo, cultural e científico que articula Ensino, Pesquisa e Extensão de 
forma indissociável. 
Tem por função, além de planejar, organizar, coordenar e implementar 
políticas e ações de extensão que tenham impacto social significativo, 
viabilizando a transformação econômica, social e cultural das 
comunidades.

Compete ao DEPE:
I. Implementar e avaliar as ações e diretrizes relativas à Extensão; 
II. Estabelecer parcerias e intercâmbio com instituições públicas, 
empresas privadas ou de economia mista, organizações sociais e com a 
comunidade regional; 
III. Propor e analisar convênios com entidades relacionadas a atividades 
de extensão; 
IV. Nomear a Comissão de Avaliação de Programas e Projetos de 
Extensão do Campus, participando, como membro nato; 
V. Supervisionar e apoiar projetos e atividades de natureza culturais e 
científicas realizadas pelo Campus; 
VI. Planejar, executar e avaliar a gestão das atividades relativas aos 
programas de formação inicial e continuada de profissionais; 
VII. Acompanhar a execução dos projetos/atividades de extensão com 
financiamento institucional e/ou externo no âmbito do Campus; 
VIII. Cadastrar os profissionais necessários ao desenvolvimento das 
atividades de extensão; 
IX. Desempenhar outras atividades correlatas e/ou afins.

O DEPE abrange o Núcleo de Projetos e a Seção de Certificados.



1. NÚCLEO DE PROJETOS
É o setor responsável pela seleção e execução dos projetos de extensão.

Compete ao Núcleo de Projetos:
I. Coordenar e acompanhar a seleção dos projetos apresentados;  
II. Participar, como membro nato, da Comissão de Avaliação de 
Programas e Projetos de Extensão do Campus; 
III. Acompanhar a execução dos Projetos;
IV. Analisar e emitir parecer sobre os relatórios dos projetos executados; 
V. Acompanhar entrega dos relatórios dos projetos executados; 
VI. Executar outras atividades correlatas e/ou afins.

2. SEÇÃO DE CERTIFICADOS
É o setor responsável pela emissão dos certificados dos projetos.

Compete à Seção de Certificados: 
I. Arquivar os dados e documentos relativos aos Projetos; 
II. Elaborar, emitir e registrar os certificados dos Projetos; 
III. Executar outras atividades correlatas e/ou afins. 

Chefe: Santiago Sinézio Andrade Filho
E-mail: depe.montecastelo@ifma.edu.br

Diretoria de Ensino Superior - DESU 

1. NÚCLEO DE PROJETOS
É o setor responsável pela seleção e execução dos projetos de extensão.

Compete ao Núcleo de Projetos:
I. Coordenar e acompanhar a seleção dos projetos apresentados;  
II. Participar, como membro nato, da Comissão de Avaliação de 
Programas e Projetos de Extensão do Campus; 
III. Acompanhar a execução dos Projetos;
IV. Analisar e emitir parecer sobre os relatórios dos projetos executados; 
V. Acompanhar entrega dos relatórios dos projetos executados; 
VI. Executar outras atividades correlatas e/ou afins.

2. SEÇÃO DE CERTIFICADOS
É o setor responsável pela emissão dos certificados dos projetos.

Compete à Seção de Certificados: 
I. Arquivar os dados e documentos relativos aos Projetos; 
II. Elaborar, emitir e registrar os certificados dos Projetos; 
III. Executar outras atividades correlatas e/ou afins. 

Chefe: Santiago Sinézio Andrade Filho
E-mail: depe.montecastelo@ifma.edu.br

A Diretoria de Ensino Superior – DESU é a unidade organizacional 
responsável por planejar, implementar, fomentar, coordenar e acompanhar 
as ações relativas ao Ensino Superior no Campus.

Compete à DESU:
I. Planejar, desenvolver, divulgar, coordenar, supervisionar, orientar e 
avaliar a execução das políticas, projetos, ações de ensino e inovação nos 
cursos de graduação, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura;
II. Orientar e supervisionar a elaboração dos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação a cargo dos Departamentos Acadêmicos e dos 
Coordenadores de Curso a nível superior;



III. Desenvolver ações que garantam a articulação entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão, por meio da realização e do incentivo à realização 
pelos Departamentos Acadêmicos e Coordenações de Curso de 
congressos, simpósios, fóruns, seminários e jornadas, dentre outros, para 
estudo e debate de temas culturais, científicos e tecnológicos;
IV. Cumprir e fazer cumprir as Normas Gerais dos Cursos de Graduação 
aprovadas pelo Conselho Superior IFMA;
V. Submeter ao Conselho Superior qualquer alteração no currículos dos 
cursos de graduação que envolva: quantidade de créditos para 
integralização do currículo, mudança de pré-requisitos, inclusão e 
extinsão de disciplina;
VI. Desenvolver a gestão administrativa das vagas ociosas para efeito de 
admissão de graduados, transferidos externos e internos, elaborando e 
coordenando a publicação do edital, as inscrições, a seleção e a matrícula 
dos alunos selecionados;
VII. Desenvolver a gestão administrativa das monitorias, elaborando e 
coordenando a publicação de editais, as incrições, a seleção e a 
certificação;
VIII. Analisar, controlar, emitir e arquivar os documentos referentes à vida 
acadêmica  dos discentes e demais documentações relativas ao Ensino 
Superior;
IX.  Supervisionar os espaços de uso comum e de circulação do corpo 
discente e docente, providenciando junto aos setores pertinentes do 
Campus, as ações necessárias para à sua manutenção;
X. Informar a Pró-Reitoria de Ensino o número de vagas  para os 
processos seletivos de ingresso na Instituição a partir das demandas e 
necessidades do Campus  e em conformidade com o Estatuto do IFMA;
XI. Propor e implementar as políticas institucionais de ações afirmativas e 
inclusivas em conjunto com os núcleos específicos;
XII. Propor juntamente com as Coordenações de Curso, alternativas para 
a execução dos planos de trabalho docente;
XIII. Delegar competências nos limites de suas atribuições;
XIV. Desempenhar as demais atribuições inerentes a esta Direção.

Chefe: Alberico Francisco do Nascimento 
E-mail: desu@ifma.edu.br
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Calendário Acadêmico

Início das aulas do 1º Semestre de 2022:
21 de março de 2022

Início das aulas do 2º Semestre de 2022:
01 de setembro de 2022

Para quem? Todos os alunos da graduação.

Acesse o calendário de 2022 na íntegra no link: 
https://montecastelo.ifma.edu.br/calendario-ac
ademico/



Departamentos 
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Departamentos 
Acadêmicos

DCOMP Departamento Acadêmico 
de Computação

damontecastelo@ifma.edu.br

DAQ Departamento Acadêmico 
de Química

daq.ifma@ifma.edu.br

DCC Departamento de 
Construção Civil

dcc@ifma.edu.br

DCS Departamento de Ciências 
da Saúde

dcs.mtc@ifma.edu.br

DDE Departamento Acadêmico 
de Desenho

dde.montecastelo@ifma.edu.br

DMM Departamento de Mecânica dmm.montecastelo@ifma.edu.br

DEFIS Departamento de Física

DEMAT Departamento de 
Matemática

demat.montecastelo@ifma.edu.br

DAL Departamento Acadêmico 
de Letras

dal.professores@ifma.edu.br

DHS Departamento de Humanas 
e Sociais

dhsprofessores@ifma.edu.br

DAB Departamento Acadêmico 
de Biologia



Cursos de 
Graduação
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Cursos de Graduação 
oferecidos em 2022 

Licenciatura em Biologia

Engenharia Industrial Mecânica

Engenharia Elétrica Industrial

Engenharia Civil 

Sistemas de Informação

Licenciatura em Química

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Física 

Tecnólogo em Processos Químicos 



Perfil Profissional 
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Perfil Profissional do Curso 
Bacharelado em Engenharia 
Civil

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/2002, que  
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Engenharia, o Curso de Graduação em Engenharia 
“tem como perfil do  formado egresso/profissional o engenheiro, 
com formação generalista,  humanística, crítica e reflexiva, 
capacitado a absorver e desenvolver novas  tecnologias, 
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e  
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos,  sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 
humanística, em atendimento  às demandas da sociedade”, por 
meio do desenvolvimento das seguintes  competências e 
habilidades: 
a) Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e  
instrumentais à engenharia; 
b) Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
c) Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
d) Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços 
de  engenharia; 
e) Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
f) Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
g) Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
h) Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
i) Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
j) Atuar em equipes multidisciplinares; 
k) Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
l) Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social 
e  ambiental; 
m) Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
n) Assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional.  

 



Perfil Profissional do 
Curso Engenharia 
Elétrica Industrial

Quando da construção da atual estrutura curricular do curso de 
Engenharia  Elétrica, quatro metas básicas foram selecionadas 
no que diz respeito ao perfil  esperado do futuro Engenheiro 
Eletricista deste curso, as quais nortearam todo o  trabalho da 
Comissão Coordenadora do Curso. Tais objetivos são: 
∙ Base científica forte  
∙ Mente criativa  
∙ Habilidade para absorver e gerar novas tecnologias e 
conhecimentos  
∙ Capacidade para responder às mudanças circunstanciais do 
mercado de  trabalho  
Para atingir tais objetivos citados acima, considera-se 
importante incluir ao  perfil esperado do engenheiro eletricista 
do curso, vários dos pontos que fazem  parte da atual proposta 
das diretrizes curriculares do MEC, que passamos a  enunciar 
abaixo. 

O perfil do egresso de um curso de Engenharia Elétrica 
Industrial  compreenderá uma sólida formação tecno-científica 
e profissional geral que o  capacite a absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a sua atuação  crítica e criativa 
na identificação e resolução de problemas, considerando seus  
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 
com visão ética e  humanística em atendimento às demandas 
da sociedade.

 



Perfil Profissional do 
Curso Engenharia 
Industrial Mecânica

Quando da construção da atual estrutura curricular do curso de 
Engenharia  Industrial Mecânica, quatro metas básicas foram 
selecionadas no que diz  respeito ao perfil esperado do futuro 
engenheiro Industrial Mecânico deste  curso, as quais 
nortearam todo o trabalho da do Comissão Coordenadora do  
Curso. Tais objetivos são: 
∙ Base científica forte  
∙ Mente criativa  
∙ Habilidade para absorver e gerar novas tecnologias e 
conhecimentos  
∙ Capacidade para responder às mudanças circunstanciais do 
mercado de  trabalho 
Para atingir tais objetivos citados acima, considera-se 
importante incluir  ao perfil esperado do engenheiro industrial 
mecânico do curso, vários dos  pontos que fazem parte da 
atual proposta das diretrizes curriculares do MEC,  que 
passamos a enunciar abaixo. 

O perfil do egresso de um curso de engenharia industrial 
mecânico  compreenderá uma sólida formação tecno-científica 
e profissional geral que o  capacite a absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a sua  atuação crítica e criativa 
na identificação e resolução de problemas,  considerando seus 
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e  culturais, 
com visão ética e humanística em atendimento às demandas 
da  sociedade.

 



Perfil Profissional do Curso 
Licenciatura em Biologia

Os Licenciados em Biologia deverão ser detentores de uma ampla e 
sólida  formação básica com adequada fundamentação 
técnico-científica que propicie o  entendimento do processo 
histórico de construção do conhecimento no tocante a  princípios, 
conceitos e teorias, de natureza específica e pedagógica, pautados 
nos  avanços científicos e tecnológicos e as necessidades sociais, 
bem como  responsabilizar-se como educador, nos vários contextos 
da sua atuação profissional,  tendo em vista a formação de 
cidadãos. 
As incumbências do professor, definidas no art. 13 da LDB, 
extrapolam a  docência, que, embora seja a função principal, não é a 
única; portanto, o  profissional, para atuar nas séries finais do 
Ensino Fundamental e em todo o Ensino  Médio, terá o seguinte 
perfil: 
− Postura profissional inovadora e coerente com os valores e o 
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade; 
Capacidade de: 
− Articular as atividades de ensino e pesquisa com as 
problemáticas  sociais, pautando sua conduta profissional em 
critérios humanísticos e éticos; − Adotar metodologias adequadas 
às especificidades da área de Ciências e  das características e 
necessidades dos alunos; 
− Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos com competência; − 
Avaliar seus procedimentos didáticos e o desempenho dos alunos; 
− Vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas; 
− Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do ensino; 
− Garantir de forma autônoma, científica e criativa seu auto 
aperfeiçoamento.  

 



Perfil Profissional do 
Curso Licenciatura
em Física

Um profissional com uma sólida formação em Física, 
dominando tanto  os seus aspectos conceituais, como os 
históricos e epistemológicos em  Educação, de forma a dispor 
de elementos que lhe garantam o  exercício competente e 
criativo da docência nos diferentes níveis de  ensino formal e 
espaços não formais, atuando tanto na disseminação  dos 
conhecimentos desenvolvidos pela Física enquanto 
instrumento de  leitura da realidade e construção da cidadania, 
como na produção de  novos conhecimentos relacionados ao 
seu ensino e divulgação.  
O Curso de Licenciatura em Física compreende conteúdos, 
atividades  e práticas que constituem base consistente para a 
formação do professor capaz de  atender ao perfil descrito 
acima.

 



Perfil Profissional do Curso 
Licenciatura em Matemática

Os Licenciados em Matemática deverão ser detentores de uma 
ampla e sólida  formação básica com adequada fundamentação 
técnico-científica que propicie o  entendimento do processo 
histórico de construção do conhecimento no tocante a  princípios, 
conceitos e teorias, de natureza específica e pedagógica, pautados 
nos  avanços científicos e tecnológicos e as necessidades sociais, 
bem como responsabilizar 
se como educador, nos vários contextos da sua atuação 
profissional, tendo em vista a  formação de cidadãos. 
As incumbências do professor, definidas no art. 13 da LDB, 
extrapolam a  docência, que, embora seja a função principal, não é a 
única; portanto, o profissional,  para atuar nas séries finais do 
Ensino Fundamental e em todo o Ensino Médio, terá o  seguinte 
perfil: 
− Postura profissional inovadora e coerente com os valores e o  
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade;  
Capacidade de: 
− Articular as atividades de ensino e pesquisa com as 
problemáticas sociais,  pautando sua conduta profissional em 
critérios humanísticos e éticos; 
− Adotar metodologias adequadas às especificidades da área de 
Ciências e das  características e necessidades dos alunos; 
− Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos com competência; 
− Avaliar seus procedimentos didáticos e o desempenho dos 
alunos; − Vincular teoria e prática no cotidiano das situações 
didáticas; 
− Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do ensino; 
− Garantir de forma autônoma, científica e criativa seu 
auto-aperfeiçoamento. 

 



Perfil Profissional do Curso 
Licenciatura em Química

Os Licenciados em Química deverão ser detentores de uma ampla e  
sólida formação básica, com adequada fundamentação 
técnico-científica que  propicie o entendimento do processo 
histórico de construção do conhecimento no  tocante a princípios, 
conceitos e teorias, de natureza específica e pedagógica,  pautados 
nos avanços científicos e tecnológicos e as necessidades sociais, 
bem como responsabilizar-se como educador, nos vários contextos 
da sua atuação  profissional, tendo em vista a formação de 
cidadãos.  
As incumbências do professor definidas no art. 13 da LDB 
extrapolam  a docência, que embora seja a função principal não é a 
única, portanto, o  profissional para atuar nas séries finais do Ensino 
Fundamental e, em todo o Ensino  Médio terá o seguinte perfil: 
- Postura profissional inovadora e coerente com os valores e o  
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade; 
Capacidade de: 
- Articular as atividades de ensino e pesquisa com as problemáticas  
sociais, pautando sua conduta profissional em critérios  
humanísticos e éticos; 
- Adotar metodologias adequadas às especificidades da área de  
Ciências e das características e necessidades dos alunos; 
- Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos com competência; - 
Avaliar seus procedimentos didáticos e o desempenho dos alunos; - 
Vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas; - 
Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do ensino; e 
- Garantir de forma autônoma, científica e criativa seu auto 
aperfeiçoamento.. 

 



Perfil Profissional do 
Curso Bacharelado
em Sistemas de Informação

O aluno egresso do curso de Sistemas de Informação recebe o 
título de Bacharel em Sistemas de Informação. Este 
profissional deve ser capaz de implementar de modo eficiente a 
Tecnologia da Informação no âmbito organizacional, 
identificando as necessidades do usuário e oferecendo 
soluções adequadas a seus problemas.
Para atingir esta finalidade, o egresso deverá desenvolver e 
dominar fundamentos da Tecnologia da Informação tais como 
lógica e linguagens de programação, estruturas de dados, redes 
de computadores, bancos de dados e engenharia de software. 
O egresso deve também desenvolver conhecimentos sobre a 
administração das organizações, de modo a compreender sua 
realidade e entendê-las de modo eficiente. Além disso, o 
egresso deve ter habilidades empreendedoras e humanísticas 
que lhe capacitem a agir criativamente, de modo pró-ativo, e 
também de interagir adequadamente com seus clientes, 
usuários e colegas de equipe.
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Os cursos de graduação têm suas atividades organizadas pelo sistema de 
crédito semestral, ordenados em períodos letivos regulares.

Cursos 

O ingresso de estudantes aos cursos da Graduação ofertados no IFMA 
dar-se-á através de:
I. Processo seletivo via Sistema de Seleção Unificada - SiSU/MEC, ou 
Vestibular, para vagas iniciais; 
II. Processo seletivo para vagas residuais, aberto a:
a) estudante regularmente matriculado em curso de graduação do próprio 
IFMA (transferência interna);
b) estudante de outra Instituição de Ensino Superior (IES) nacional ou 
estrangeira (transferência externa);
c) Portador de diploma de curso superior (Graduado) que pretenda, por 
estudos complementares, obter outro diploma;
III. Transferência ex offício.
Estão aptos à matricula aqueles que ingressam no IFMA nas formas 
citadas acima.

Matrícula

Rematrícula é o ato formal pelo qual o estudante reafirma seu vínculo 
com o IFMA, a cada semestre letivo nos prazos constantes no Calendário 
Acadêmico com observância dos pré-requisitos e não é permitida a 
rematrícula em disciplinas em horários simultâneos. 
A Rematrícula é feita no Sistema Unificado da Administração Pública - 
SUAP.

Rematrícula 

Para efetivação da matrícula em disciplina isolada, o candidato deverá 
comprovar  vínculo com uma IES apresentando declaração de matrícula, e 
possui pré-requisito para cursá-la, após avaliação do Coordenador do 
Curso.
O estudante com matrícula em disciplina isolada poderá cursar, no 
máximo 03 (três) componentes curriculares.

Matrícula em Disciplina Isolada 



O estudante concluinte de disciplina isolada será emitida declaração de 
estudos contendo a disciplina cursada, a carga horária, a nota, a 
frequência, o prazo em que o estudante cursou a disciplina e o plano de 
ensino.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.

Por alteração de matrícula entende-se a inclusão ou exclusão de 
disciplinas e/ou a mudança de turma em disciplina em que o estudante já 
esteja matriculado, dentro do semestre letivo.
A inclusão ou exclusão de disciplinas, após o prazo estabelecido no 
Calendário Acadêmico, somente poderá ser autorizada pelo professor 
titular da disciplina, antes da realização da primeira avaliação.
Ao estudante que, por motivo superior devidamente comprovado, não 
efetuar sua rematrícula, é dada uma última oportunidade de 
rematricular-se durante o período de alteração de matrícula, previsto no 
Calendário Acadêmico.
O estudante que não regularizar a sua rematrícula, terá a mesma trancada 
ex offício durante aquele semestre letivo e será notificado do 
trancamento.
É obrigatório a todo estudante com trancamento ex offício, no prazo de 
rematrícula do período subsequente, optar pela permanência da situação 
de trancamento ou pela reabertura de matrícula.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.

Alteração de Matrícula

O Trancamento de matrícula no curso é a suspensão temporária das 
atividades acadêmicas do estudante mantida a vinculação com a 
instituição.
Não será permitido o trancamento de matrícula no curso ao estudante 
que estiver cumprindo Plano de Estudos decorrente de processo de 
dilação de prazo de integralização curricular.
O estudante poderá trancar a matrícula no curso até no máximo por 04 
(quatro) períodos letivos, no regime semestral, e 02 (dois) períodos 
letivos, no regime anual, consecutivos ou não.

Trancamento de Matrícula 



O desligamento é o ato pelo qual o estudante tem sua matrícula 
cancelada, perdendo o vínculo e o direito à vaga do curso, nos seguintes 
casos:
I. Por iniciativa do próprio estudante, através de requerimento de 
cancelamento de matrícula;
II. Por iniciativa do IFMA, quando:
a) Houver completado o prazo máximo fixado para integralização 
curricular no Projeto Pedagógico do Curso;
b) For reprovado 03 (três) vezes, consecutivas ou alternadas, na mesma 
disciplina, seja por falta, seja por aproveitamento;
c) For imputada ao estudante a pena de exclusão em processo disciplinar;
d) Não efetuar rematrícula, ou não optar pela manutenção da matrícula 
trancada, no período subsequente ao trancamento ex offício;
e) For reprovado por falta ou nota em todas as disciplinas no semestre de 
ingresso no IFMA.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.

Desligamento

A Transferência Externa é um procedimento facultado ao estudante com 
vínculo de matrícula em um curso de uma IES nacional, e far-se-á por 
meio de processo seletivo próprio, em prazo estabelecido no Calendário 
Acadêmico, para prosseguimento de estudos no mesmo curso ou em 
curso afim no que concerne à área de conhecimento ou eixo tecnológico.
A Transferência Interna ocorre quando o estudante solicita:
a) Mudança de curso no mesmo campus;
b) Mudança de campus, mantendo o curso;

Transferência Interna e Externa

O período correspondente ao tracamento de matrícula no curso não é 
computado no prazo de integralização curricular.
O estudante que reingressar após o período de tracamento de matrícula 
no curso, no prazo estabelecido, será assegurado o retorno ao currículo 
vigente no seu ingresso, procedendo-se às devidas adaptações.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.



Aproveitamento de Estudos é o julgamento da equivalência entre as 
disciplinas cursadas com aproveitamento no IFMA ou em outra 
Instituição de Ensino Superior em cursos de graduação e pós-graduação e 
aquelas cuja dispensa foi pleiteada, para fins de reconhecimento, 
concessão de créditos e consignação em histórico escolar.
O aproveitamento de estudos é concedido ao estudante observando-se o 
Calendário Acadêmico todo semestre ou no ato da matrícula nas 
seguintes condições:
I. Transferência ex offício;
II. Ingresso por Processo Seletivo.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico, acompanhado da seguinte 
documentação:
a) Histórico escolar atualizado, contendo carga horária, número de 
créditos das disciplinas cursadas com aprovação, descrição dos 
símbolos dos conceitos obtidos com os valores correspondentes e 
períodos em que foram cumpridas as disciplinas, devidamente carimbado 
e assinado, pela IES de origem;
b) Programas das disciplinas carimbados e assinados pela Instituição de 
Ensino em que foram cursasdas.

Aproveitamento de Estudos

c) Mudança de campus e de curso.
A mudança de curso somente poderá ser pleiteada uma única vez e a 
mudança de campus, mantendo-se o curso deve ser permitida sem 
restrições.
A transferência interna e externa só será permitida se o estudante tiver 
concluído, com aprovação todos os componentes curriculares, o primeiro 
período do curso de origem e não estiver cursando o último ano ou 
período letivo.
Para a transferência externa o estudante deve estar regularmente 
matriculado na instituição de origem, no momento da solicitação da 
transferência ou com matrícula trancada.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.



Nas disciplinas de férias serão mantidos o programa, a carga horária, o 
número de créditos e o processo de avaliação de aprendizagem, previstos 
para o ensino da disciplina em período regular, bem como as exigências 
de pré-requisitos.
A disciplina de férias será ministrada, em caráter intensivo, no período de 
férias do IFMA.
Para a matrícula em disciplina de férias o estudante deve preencher um 
requerimento próprio e dar entrada no protocolo através de um processo 
eletrônico.

Disciplina de Férias 

O Estudo Dirigido será ministrado, em caráter especial, para o estudante 
formando, quando estiver faltando um único componente curricular para 
a integralização do curso, excetuando-se as disciplinas de estágio 
supervisionado e monografia.
o estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.

Estudo Dirigido

São considerados merecedores de tratamento excepcional, desde que se 
verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais 
necessárias para o prosseguimento das atividades em novos moldes: 
I. Estudante gestante, a partir do oitavo mês e durante seis meses de 
acordo com a legislação em vigor;
II. Estudante com afecções congênitas ou adquiridas e doenças 
infectocontagiosas;
III. Estudantes acidentados com traumatismo, que impeçam sua 
locomoção.
o estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico, no prazo de até 03 (três) 
dias após o afastamento do estudante, anexando o laudo médico original 
constando o código internacional da doença e o período de afastamento.
Os exercícios domiciliares não eximem o estudante da avaliação.

Exercício Domiciliar



O estudante que obtiver média aritmética do aproveitamento igual ou 
superior a 5,0 (cinco) e inferior a 7,0 (sete) e que tenha comparecido, no 
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas/aula, pode ser 
submetido à avaliação final.
A avaliação final envolve todo o programa da disciplina.
Para ser aprovado o estudante deve alcançar pelo menos a média 6,0 
(seis), calculada mediante média aritmética das três notas e a nota da 
prova final.
É considerado aprovado em cada disciplina, o estudante que, tendo 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 
horas/aula, e que obtiver média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) 
resultante das 03 (três) notas.
O estudante que obtiver média aritmética do aproveitamento igual ou 
superior a 5,0 (cinco) e inferior a 7,0 (sete) e que tenha comparecido, no 
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas/aula, pode ser 
submetido à avaliação final.
A avaliação final envolve todo o programa da disciplina.
Para ser aprovado o estudante deve alcançar pelo menos a média 6,0 
(seis), calculada mediante média aritmética das três notas e a nota da 
prova final.

Avaliação

No caso do afastamento ocorrer por um semestre letivo a avaliação do 
estudante em regime de exercícios domiciliares, é feita em três etapas, 
sendo que a última é realizada por meio de prova escrita englobando todo 
conteúdo do semestre.

O estágio curricular é a experiência teórico-prática obrigatória exercida 
pelo estudante, sob a coordenação e acompanhamento docente.
O estágio curricular não implica em vínculo empregatício de qualquer 
natureza, mesmo que o estagiário receba bolsa ou outra forma de 
contraprestação que venha a ser acordada, consoante previsão legal.
O setor responsável pelo estágio é o Departamento de Relações 
Institucionais – DERI.

Estágio Curricular



A monitoria é uma atividade auxiliar do ensino, pesquisa e extensão, 
exercida pelo estudante que demonstrar capacidade de desempenho no 
âmbito da disciplina já cursada, sem vínculo empregatício.
A monitoria tem como objetivo propiciar o aprofundamento e a ampliação 
de conhecimentos e habilidades pedagógicas dos discentes no contexto 
do curso em que estiver matriculado.
O estudante deve ser selecionado através de edital.

Monitoria

Colação de Grau é o ato acadêmico formal público conferido aos 
concluintes.
A Colação de Grau Especial é concedida ao estudante que se enquadre 
em uma das seguintes situações:
I. Nomeação decorrente de concurso público ou emprego em empresa 
privada, na área de formação do curso;
II. Aprovação para ingresso em curso de pós-graduação stricto sensu.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.

Colação de Grau

O IFMA conferirá diplomas de Graduação, observada a legislação em 
vigor. Para emissão de diplomas será solicitada Declaração de Nada 
Consta da Biblioteca de que o estudante não apresenta pendências de 
devolução de livros ou quitação de multas. Além disso, será solicitada a 
Declaração de Nada Consta do Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) de 
que o estudante não apresenta pendências dos Auxílios da Assistência 
Estudantil. E por fim, será solicitada a Declaração de Nada Consta do 
Estágio de que o estudante não apresenta pendências do estágio.
O estudante deve preencher um requerimento próprio e dar entrada no 
protocolo através de um processo eletrônico.

Expedição de Diploma



O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) , que integra o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem o 
objetivo de aferir o rendimento dos estudantes dos cursos de graduação 
em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 
competências.
Conforme disposição do art.5º, §5º, da Lei nº 10.861/2004 – SINAES, o 
ENADE constitui-se componente curricular obrigatório nos cursos de 
graduação. A cada ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), responsável pelo Sistema de Avaliação do Ensino, 
juntamente com o Ministério da Educação definem as ÁREAS (com seus 
cursos/habilitações) que serão avaliadas pelo Enade, de tal forma que 
cada curso/habilitação seja convocado de 3 em 3 anos a participar. Por 
isso, TODOS os ALUNOS devem cumprir esse componente curricular 
chamado Enade, no início e no fim do curso.
A inscrição do aluno no Enade, está condicionada aos seguintes 
requisitos:
    a) Aluno a ser inscrito na condição de ingressante habilitado: alunos 
que tenham iniciado o curso no ano da edição do Enade, estejam 
devidamente matriculados no curso e tenham de 0 a 25% da carga horária 
mínima do currículo integralizada até o último dia do período de 
retificação de inscrições.
    b) Aluno a ser inscrito na condição de concluinte habilitado: alunos que 
tenham integralizado 80% ou mais da carga horária mínima do currículo 
do curso e que não tenham colado grau até o último dia do período de 
retificação de inscrições ou que tenham previsão de integralização da 
carga horária até julho do ano subsequente da edição do Enade.
O Enade tem dois instrumentos de caráter obrigatório, que configuram a 
efetiva participação do estudante no exame e são objeto de verificação no 
processo de atribuição de regularidade dos estudantes. São eles: 
Questionário do Estudante e Prova composta por duas partes, Formação 
Geral (10 questões) e Componente Específico (30 questões),  envolvendo 
situações-problema e estudo de casos.

Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes - ENADE



O SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública é o sistema 
utilizado no IFMA que integra os mais diversos módulos de 
gerenciamento administrativo, financeiro, de recursos humanos e 
acadêmicos. Seu acesso é liberado aos estudantes para realizar consulta 
de dados acadêmicos, inscrição em programas de assistência estudantil, 
programas de pesquisa/extensão, e-mail acadêmico, consulta de 
processos etc. 
Para utilizar o SUAP, o estudante deverá acessar o endereço 
https://suap.ifma.edu.br e realizar seu login (autenticação) informando 
sua matrícula e sua senha. Para realizar o primeiro acesso, na página de 
login do SUAP, clique em “Esqueceu ou deseja alterar sua senha”. Na 
próxima tela coloque sua matrícula e seu CPF e aguarde e-mail com 
orientações.  
Necessário que o estudante cadastre seu e-mail pessoal no campo e-mail 
secundário no SUAP e caso tenha esquecido sua senha, o mesmo poderá 
recuperá-la através da opção “Esqueceu ou deseja alterar sua senha?” na 
tela de login do SUAP.
 
Procedimentos para abertura de processo eletrônico 
O estudante deverá solicitar a abertura de processo pelo e-mail  
protocolo.montecastelo@ifma.edu.br , com os documentos solicitados 
em formato PDF, além do requerimento específico.
Os modelos de requerimento se encontram disponíveis  na  Página do 
IFMA/ área do Aluno (https://montecastelo.ifma.edu.br/aluno/), conforme 
listados abaixo:
                Expedição de Diploma de Nível Superior
                Requerimento Geral do Nível Superior
O e-mail de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) Interessado(a)            
b)Curso/Turno:        
c)Matrícula:
d)Assunto do Processo
e) Anexos no formato PDF.

Sistema Unificado de Administração 
Pública - SUAP



Assim que acessar o SUAP, você será notificado sobre uma pendência, 
que é o preenchimento do questionário de caracterização 
socioeconômica. É muito importante que todos os estudantes preencham 
com suas informações, para que o Campus continue aprimorando sua 
Política de Assistência Estudantil.

Caracterização socioeconômica

Após a solicitação, o Protocolo abrirá um processo interno no IFMA, que 
poderá ser acompanhado pelo estudante através do SUAP. Para tanto, o 
estudante receberá a confirmação via e-mail com a numeração do 
processo.

Os estudantes do IFMA têm acesso a uma conta de e-mail institucional, 
com o objetivo de facilitar as tarefas rotineiras da vida acadêmica. 
Hospedado no Google através do Google Apps for Education, traz 
diversos novos recursos para modernizar a comunicação eletrônica do 
IFMA. Entre os recursos disponíveis, estão o Google Drive com 
armazenamento ilimitado, Google Agenda, Hangouts e salas virtuais do 
Google Classroom, plataforma educacional para professores.
O estudante pode criar seu e-mail institucional através do SUAP. Para isso, 
basta realizar o login e acessar a opção “Escolha seu e-mail Acadêmico” 
na área de notificações na página inicial do SUAP. 
Caso o estudante tenha esquecido a senha do seu e-mail acadêmico, o 
mesmo poderá definir uma nova senha no próprio SUAP, através do botão 
“Trocar Senha do Email Acadêmico”, na tela de dados dos alunos 
(acessado pelo menu Atividades Estudantis > Ensino > Meus Dados na 
página inicial do SUAP). 

E-mail Institucional 
(@acad.ifma.edu.br)

A sua entrada no campus é com a leitura do QR-Code da carteira 
estudantil do SUAP.

Acesso ao Campus



A rede sem fio WIFI-IFMA e os computadores dos laboratórios são 
recursos disponibilizados pela Instituição para facilitar as atividades 
educacionais e pedagógicas durante sua estadia no campus. 
Para acessar os computadores, o estudante deve informar sua matrícula 
e senha (mesma do SUAP) para realizar o login. 
Para acessar a rede sem fio, o estudante precisa configurar seu 
dispositivo de acordo com as especificações da rede e utilizar sua 
matrícula e senha (mesma do SUAP) para acessar. 
Para configurar seu dispositivo, o estudante pode visualizar os 
passo-a-passos disponíveis no site 
https://montecastelo.ifma.edu.br/sistemas/wifi/. 
Se você tiver acessando pelo IOS, Windows 8 ou superior, basta localizar 
a rede “WIFI-IFMA”, no  usuário digitar sua matrícula e sua senha do SUAP 
e confirmar o acesso.
Se você tiver acessando pelo Android basta localizar a rede “WIFI-IFMA” e 
configurar com os seguintes passos:
1. Em "Autenticação da Fase 2" escolha "MSCHAPV2";
2. Preencha o campo "Identidade" com sua matrícula;
3. Preencha o campo "Senha" com sua senha do SUAP;
4. Os outros campos devem permanecer como estão;
5. Para Android 7 ou superior, em "Certificado CA" escolha “Não validar”.
Se você tiver acessando de qualquer outro sistema, acesse o 
endereço:http://montecastelo.ifma.edu.br/sistemas/wifi para configurar o 
seu aparelho celular ou notebook.
Caso o estudante tenha esquecido sua senha, o mesmo poderá 
recuperá-la através da opção “Esqueceu sua senha?” na tela de login do 
SUAP.

Acesso à rede sem fio 
e computadores

Regras de uso dos 
Recursos Computacionais

Todos os recursos computacionais do IFMA Campus São Luís Monte 
Castelo estão sujeitos a regras de uso, e cabe ao estudante conhecer 
seus direitos e deveres. É importante frisar que os laboratórios se



destinam às atividades inerentes aos cursos da Instituição, 
proporcionando aos estudantes desenvolver projetos, pesquisar, criar e 
realizar atividades. Para seu uso, fica definido:

✔ Responsabilidades
✔ Zelar pelo patrimônio dos laboratórios mantendo os equipamentos em 

seus locais de origem, em perfeito estado de conservação, inclusive a 
limpeza das salas; 

✔ Responsabilizar-se pelos computadores e seus periféricos quando 
estiverem sendo utilizados para realização dos exercícios e trabalhos 
práticos fora e em horário de aula; 

✔ Não permitir nem compartilhar o acesso de sua conta de usuário a 
terceiros nos laboratórios onde se utiliza deste recurso. Salienta-se que 
sua conta de usuário é pessoal e intransferível;

✔ Realizar backup dos seus dados pessoais, sob o risco de perdê-los pois 
os dados são periodicamente excluídos para evitar a falta de espaço 
em disco; 

✔ Manter a disposição dos equipamentos e do mobiliário do laboratório, 
não retirando cadeiras, nem modificando a posição dos computadores, 
cabos e demais equipamentos.

✔ Comunicar ao técnico responsável pelos laboratórios quaisquer falhas 
de segurança e/ou configuração que possa pôr em perigo os usuários 
e/ou equipamentos dos laboratórios.Notificar também qualquer mau 
funcionamento nos equipamentos do laboratório; 

✔ Fica permitido o uso notebooks pessoais, porém, sob responsabilidade 
de seus proprietários. A estes se permite o acesso a internet somente 
através da conexão sem fio da Instituição.

Restrições
✔ Comer, beber ou fumar nas dependências dos laboratórios; 
✔ O acesso aos tipos de sites citados abaixo, exceto quando há fim 

acadêmico, salientando-se:
✔ Sites de conteúdo pornográfico e/ou erótico; 
✔ Sites de relacionamento (Facebook, Instagram,  MySpace etc), blogs 

e microblogs (Blogspot, Twitter etc); 
✔ Sites de mensagem instantânea e bate-papo (Whatsapp Web, 

Telegram, Hangouts, Meebo, Habbo etc); 
✔ O uso de web proxies (sites redirecionadores, UltraSurf etc). 



✔ A utilização de softwares, exceto quando há fim acadêmico, 
salientando-se: 
✔ Softwares de mensagem instantânea e bate-papo (Skype, ICQ, IRC 

etc);
✔ Softwares de jogos eletrônicos, de qualquer natureza; Softwares P2P 

(Limewire, Kazaa, emule, bittorrent etc) e gerenciadores de 
downloads (GetRight, DownThemAll, JDownloader, ATube Catcher 
etc). 

✔ A instalação ou desinstalação de quaisquer programas. Caso a 
instalação de algum programa se mostre realmente necessário, o NTI 
avaliará juntamente à chefia do departamento;

✔ A alteração de qualquer propriedade do sistema operacional dos 
computadores, tais como papel de parede, aparência, idioma, senhas, 
etc; 

✔ A utilização de caixas de som, celular com alto-falante ou qualquer 
outro equipamento que atrapalhe as atividades dos demais usuários;

✔ A utilização do laboratório para efetuar trabalhos de natureza particular; 
✔ Abrir dispositivos e/ou mídias de armazenamento (Pendrives, CDs, HDs 

externos) sem que sejam anteriormente verificados por um programa 
antivírus; 

✔ A movimentação e/ou substituição de quaisquer equipamentos de seu 
lugar de origem sem prévia autorização.

Penalidades
Pela não observância das normas estabelecidas, os usuários estarão 
sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 
✔ Advertência e registro do ocorrido; 
✔ Suspensão do uso dos laboratórios por um período de até noventa dias 

em caso de reincidência. 
A competência para aplicação das penas de e suspensão é definida pelo 
Regimento Disciplinar Discente Geral da instituição. 
Todas as regras acima estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, 
portanto, estejam atento a essas modificações; 
Este documento pode ser encontrado no site do campus 
(http://montecastelo.ifma.edu.br/). 



Para ter acesso ao acervo da Biblioteca Tebyreçá de Oliveira, você deverá 
apresentar no BALCÃO DE ATENDIMENTO o documento de identidade. 
Sendo que, para solicitar o empréstimo de livros será necessário fazer seu 
cadastro, preenchendo o formulário eletrônico que fica na PÁGINA DA 
BIBLIOTECA, no site: https://montecastelo.ifma.edu.br/biblioteca/  ou no 
instagram @biblioteca.mc.ifma  (Link na Bio).
Os estudantes podem levar emprestados até 04 livros técnicos ou 
didáticos por 15 dias e 03 obras literárias por 30 dias. Podendo fazer a 
renovação do empréstimo por 05 vezes consecutivas pelo site: 
https://montecastelo.ifma.edu.br/ibiblio/ OU PRESENCIALMENTE.
Multa por atraso na devolução de livros: Se o usuário não devolver os 
livros emprestados na data prevista, pagará multa no valor de R$1,00 por 
livro e dia de atraso, a ser paga somente no Banco do Brasil.  Enquanto 
não quitar o débito, não poderá fazer empréstimo, assim como matrícula, 
trancamento, solicitar  diploma e declaração.
Horário de funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 07h00 às 
21h00. 
Declaração de Nada Consta e Ficha Catalográfica/CDU: Solicitar pelo 
email: biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br

Acesso à Biblioteca

O estudante participante do Programa Auxílio Alimentação terá direito a 
uma refeição no dia selecionado, com o valor da categoria (Categoria I - 
R$ 1,40 / Categoria II - R$ 2,80). 
Para ter acesso às refeições com o valor da categoria você deve gerar a 
sua carteira estudantil no SUAP.
O estudante que optar por uma segunda refeição deverá pagar o valor do 
prato feito do aluno R$ 14,00.
Horário de funcionamento do almoço: 11h às 14h
Horário de funcionamento do jantar: 17h às 19h30 

Acesso ao Restaurante



O Departamento de Assuntos Estudantis – DAE envia a listagem com os 
estudantes regularmente matriculados para o SET.
Para que seu nome apareça na listagem você deve:
  1. Estar matriculado no período e ano corrente;
  2. Ter preenchido o nome da sua mãe e endereço completo no SUAP;
  3. Os dados do SUAP não podem ter erros.
 Atenção: Antes de dirigir-se à Central de Estudante, você pode verificar se 
seu nome já foi enviado acessando o SUAP, clicando em “Situação da 
Carteira Estudantil”.
O estudante pode visualizar os passo a passo disponível no site 
https://montecastelo.ifma.edu.br/aluno/ e acessar o link "Orientações 
Cartão de Meia-Passagem" . 

Acesso à Carteira SET

Acesse o site: https://une.org.br/lp/carteira-de-estudante-oficial
Os documentos necessários são um documento de identificação, 
comprovante de matrícula e 1 foto 3x4.
Válida em todo o território nacional.  
Valor: R$ 35,00 + frete.

Acesso à Carteira de Estudante

Com a Carteira Estudantil SUAP o estudante acessa o Campus e acessa o 
Restaurante através do Programa Auxílio Alimentação. O próprio 
estudante emite a sua Carteira Estudantil SUAP.
Para que emita a sua carteira você deve:
1. Estar matriculado no período e ano corrente;
2. Estar com uma foto autorizada no SUAP;
3. Estar com a caracterização sócioeconômica preechida e atualizada;
4. Estar com a identidade cadastrada no SUAP.
O estudante pode visualizar o passo a passo disponível no site 
https://montecastelo.ifma.edu.br/aluno/ e acessar o link "Orientações 
Cartão Estudantil SUAP" . 

Acesso à Carteira SUAP
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Para efeitos do Regimento Disciplinar, o acompanhamento permanente do 
discente é de responsabilidade dos pais e/ou de seu responsável legal, 
facultado aos maiores de dezoito anos plenamente capazes. A ausência 
dos pais e/ou responsáveis legais às convocações devem ser 
justificadas, não podendo a mesma se constituir fator impeditivo à 
tomada de decisões. 
Todo e qualquer discente regularmente matriculado nos cursos e 
programas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão estará sujeito às normas deste Regimento Disciplinar. 
No Regimento Disciplinar, entende-se como: 
I. discente:  todo aluno regularmente matriculado em cursos e programas 
pedagógicos presenciais ou à distância do IFMA; 
II. ambiente escolar: todo espaço pedagógico, administrativo, de ensino, 
de esporte, de lazer, de convivência, de pesquisa e de extensão, físico ou 
virtual, interno ou externo, sob responsabilidade e gerenciamento direto 
ou indireto do IFMA; 
III. servidor público: pessoas ocupantes de cargos efetivos e 
aposentados, cargos de direção ou função gratificada, membros dos 
colegiados e os contratados temporariamente na forma da Lei nº 
8.745/93; 
IV. terceiro contratado: pessoas contratadas na forma da Lei nº 8.666/93; 
V. terceiro não contratado: público em geral que transita, utiliza de forma 
eventual ou não o ambiente escolar e que não se enquadra nos incisos III 
e IV deste artigo.

Regimento Disciplinar Discente 

São direitos do discente:
I - ter conhecimento e acesso às normas disciplinares do Instituto Federal 
do Maranhão; 
II - receber educação de qualidade que promova seu desenvolvimento 
integral; 
III - ser tratado em igualdade de condições pelos seus pares e servidores 
da instituição, sem discriminação de qualquer natureza; 
IV - participar das atividades curriculares e extracurriculares atendendo às 
normas da instituição;

Direitos dos Discentes 



V - ser informado de qualquer acusação que lhe for feita, sendo-lhe 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, respeitando os critérios 
estabelecidos nesse regimento, assim como o direito a recurso e revisão 
das decisões; 
VI - frequentar as dependências da instituição observando as normas de 
acesso e permanência; 
VII - ter acesso às informações sobre as atividades desenvolvidas na 
instituição, procedimentos, normas, regulamentos, modalidades de 
assistências estudantis ofertadas, dentre outras; 
VIII - obter informações relacionadas ao seu desenvolvimento escolar por 
meio das unidades competentes; 
IX – ter acesso aos serviços de orientação e assistência estudantil no 
ambiente escolar e, quando necessário, ser encaminhado ao serviço 
externo; 
X - organizar-se por meio de agremiações estudantis para representação 
e intermediação de questões de interesse coletivo do corpo discente; 
XI - participar de eleições de representação estudantil, quando 
regularmente matriculado, votando e sendo votado, conforme 
regulamentação vigente; 
XII - expressar e manifestar sua opinião, observados os dispositivos 
legais, sendo vedado o anonimato; 
XIII - votar nos cargos de gestão do instituto, em conformidade com as 
normas estabelecidas; 
XIV - requerer e receber diplomas, certificados, certidões e declarações 
comprobatórias de seu desempenho escolar; 
XV - expor as dificuldades encontradas em trabalhos escolares e receber 
dos professores as devidas orientações; 
XVI - ausentar-se do Campus para participar de eventos artísticos, 
cívico-culturais, esportivos e científicos de interesse institucional, sem 
prejuízos de sua aprendizagem, observados o abono de frequência e os 
trâmites legais;
XVII - ter garantido as avaliações que tenha perdido quando em faltas 
justificadas por meio de documentação comprobatória, desde que 
requeridas formalmente nos órgãos responsáveis, no prazo estabelecido;
XVIII - receber suas avaliações corrigidas e o resultado lançado no 
sistema acadêmico conforme normas internas vigentes.



São deveres do discente: 
I - cumprir as normas disciplinares do Instituto Federal do Maranhão; 
II - participar do processo educativo com vistas à sua formação integral; 
III - manter atenção e respeito a seus pares e servidores em todas as 
atividades institucionais; 
IV - comparecer, quando convocado, às reuniões institucionais, diretorias, 
departamentos, coordenações, dentre outros, para conhecimento e/ou 
deliberação de seu interesse; 
V - colaborar para a conservação, higiene e manutenção dos bens móveis 
e imóveis institucionais como telefones, bancos, mesas, quadras, quadros 
de aviso, bebedouros, lixeiras, computadores, projetores, extintores de 
incêndio, máquinas e equipamentos agrícolas, animais, plantas, dentre 
outros; 
VI - comunicar à administração da instituição, preservado o seu sigilo, 
atos que ponham em risco a segurança patrimonial, de seus pares, 
servidores e visitantes; 
VII - cumprir as normas de utilização de espaços e equipamentos, assim 
como as orientações sobre prevenção de acidentes; 
VIII - manter silêncio nas dependências da instituição que garantam a 
realização das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão; 
IX – responsabilizar-se pela guarda de seu material escolar e objetos 
particulares; 
X - respeitar o horário das atividades nos ambientes onde se desenvolvem 
o processo ensino-aprendizagem como, sala de aula, laboratórios, 
auditório, biblioteca, dentre outros, salvo os casos justificados e com 
autorização do professor;
XI - manter a disciplina nos veículos oficiais ou nos de responsabilidade 
da instituição nas atividades escolares; 
XII - justificar, conforme normas específicas, sua ausência na instituição 
mediante apresentação de documentação comprobatória ao setor 
responsável;
XIII – permitir a vistoria de seus pertences quando houver suspeita 
fundamentada de furto, roubo, porte de armas ou drogas, desde que não 
lhe cause constrangimentos; 

Deveres dos Discentes 



XIV - permanecer uniformizado durante todo o expediente escolar, salvo 
em horários devidamente justificados, excetuando-se os dos cursos 
superiores; 
XV - apresentar-se com vestimentas condizentes com os bons costumes 
do ambiente escolar, inclusive os alunos dos cursos superiores; 
XVI - dar ciência na ficha disciplinar quando tiver comprovada uma 
transgressão disciplinar e, no caso dos menores de dezoito anos ou 
incapazes, quando estas não forem de natureza leve, somente com a 
presença dos pais ou responsáveis legais. 
XVII - cumprir as atividades pedagógicas nos prazos determinados no 
Calendário escolar/ acadêmico.

Atos indisciplinares são quaisquer violações dos preceitos de ética, dos 
deveres e obrigações escolares, das regras de convivência social e dos 
padrões de comportamento atribuídos aos alunos, em função do sistema 
de ensino no qual o Instituto Federal do Maranhão está submetido.            
Os atos indisciplinares, conforme a sua natureza, classificam-se em: 
I - Leves; 
II - Médios; 
III - Graves; 
IV – Gravíssimos. 

Atos Indisciplinares 

Os atos indisciplinares de natureza leve são os que afetam os padrões 
éticos, morais e pedagógicos e não comprometem o desenvolvimento 
das atividades educativas. 
Os atos indisciplinares de natureza média são os que afetam os padrões 
éticos, morais e pedagógicos e comprometem o desenvolvimento das 
atividades educativas. 
Os atos indisciplinares de natureza grave são os que comprometem os 
padrões éticos, morais e os bons costumes, bem como o 
desenvolvimento das atividades educativas. 
Os atos indisciplinares de natureza gravíssima são os que ofendem a 
dignidade dos servidores públicos no exercício da função, assim como 

Classificação dos Atos Indisciplinares 



os pares discentes e os terceiros contratados ou não, atentatória às 
instituições ou ao Estado e que comprometem o projeto pedagógico da 
Instituição, afetando gravemente os padrões de disciplina, ética, moral e 
bons costumes.
 
São atos indisciplinares de natureza LEVE: 
I - sair dos ambientes onde se desenvolvem o processo ensino 
-aprendizagem como, sala de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, 
dentre outros, sem a permissão da autoridade competente; 
II - perturbar o estudo do(s) par(es), com ruídos e/ou brincadeiras; 
III - comparecer no ambiente escolar sem levar o material necessário ou 
portando objetos não autorizados pela autoridade competente, como 
palavras cruzadas, revistas, celulares ou similares, baralho, instrumentos 
musicais, computadores portáteis, estiletes, dentre outros; 
IV - deixar objetos pessoais e de uso institucional em locais não 
autorizados; 
V - transitar ou fazer uso de espaços ou vias de acesso não permitidas ao 
corpo discente; 
VI - desrespeitar os horários de quaisquer atividades escolares para qual 
tenha sido requisitado; 
VII – sentar - se nas mesas, muretas ou nos encostos dos bancos; 
VIII - destruir gramados, jardins, derrubar árvores ou quebrar seus galhos, 
deixar torneiras abertas, lâmpadas acesas e jogar lixo no chão; IX – 
desrespeitar fila do refeitório/restaurante/cantina e gerar situações que 
impossibilitem o acesso de pessoas aos alimentos; 
X - permanecer nas proximidades do estacionamento ou dentro de 
veículos nos períodos de atividades ou intervalos; 
XI - colher e/ou apropriar - se de gêneros alimentícios, produtos 
agropecuários ou congêneres sem a devida autorização; 
XII - namorar de forma indiscreta no ambiente escolar: beijos, abraços e 
carícias íntimas, sentar sobre as pernas, deitar em qualquer dependência 
da instituição; 
XIII - retirar cadeiras ou mesas do ambiente escolar sem permissão da 
autoridade competente; 
XIV - transitar na instituição sem uniforme em horário de atividades 
escolares; 
XV - sentar no colo do(a) colega e deitar nos ambientes escolares; 



XVI- Ausentar-se da atividade escolar sem motivo justificando e sem 
prévia autorização da autoridade competente; 
XVII- praticar atividades esportivas em espaço não autorizados como 
pátio, salas de aula, corredores, dentre outros. 

São atos indisciplinares de natureza MÉDIA: 
I - agir de forma inconveniente com gestos obscenos e palavras de baixo 
calão que atentem contra os bons usos e costumes no ambiente escolar;
II - participar em jogos de azar ou em apostas no ambiente escolar;
III - propor ou aceitar transações financeiras e comerciais, bingos, rifas e 
sorteios no ambiente escolar, salvo quando autorizado pela autoridade 
competente; 
IV - recusar, sem motivo justificado, cumprir sanções disciplinares que 
lhes forem impostas; 
V - adentrar e/ou utilizar vestiários, banheiros e moradia estudantil 
desrespeitando as normas desses espaços, salvo quando devidamente 
autorizados pela autoridade competente; 
VI - dirigir a seus pares, servidores públicos, terceiros contratados ou não 
e/ou visitantes de maneira desrespeitosa; 
VII - fumar dentro das instalações do Instituto (art. 2º, Lei Federal nº. 
9.294, de 15.07.1996); 
VIII - não entregar ao setor responsável qualquer objeto encontrado nas 
dependências do Instituto que não lhe pertença; 
IX - deixar de devolver no prazo fixado, livros da biblioteca ou outros 
materiais pertencentes ao Instituto, sem prejuízo das sanções impostas 
por seus regulamentos ou normas; 
X - estacionar veículos em local não autorizado pela autoridade 
competente; 
XI - deixar de entregar, violar ou adulterar documento institucional 
endereçado aos pais e/ou responsável legal; 
XII - conversar com seu par ou utilizar-se de qualquer meio de 
comunicação não permitido pela autoridade competente durante as 
avaliações; 
XIII- ingressar, acionar ou utilizar de instalações, máquinas ou 
equipamentos agrícolas dentre outros bens de mesma natureza do 
instituto, ou fazer uso indevido, sem autorização da autoridade 
competente, inclusive com visitantes; 
XIV - sair do Campus sem autorização da autoridade competente quando 
em regime de moradia estudantil integral. 



São atos indisciplinares de natureza GRAVE: 
I - utilizar-se do anonimato em atitudes e práticas de ações que causem 
danos a seus pares ou à instituição; 
II - promover manifestação individual e/ou coletiva, conduzir, introduzir, ler 
ou divulgar, dentro do instituto e/ou por meios eletrônicos, publicações, 
estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral, a paz 
pública e a instituição; 
III - caçar, pescar, prender animais silvestres e cometer atos libidinosos 
com animais ou matá-los no ambiente escolar; 
IV - cavalgar em animais sem autorização da autoridade competente; 
V - nadar, navegar, pescar ou utilizar para lazer, represas e rios nas 
dependências do Instituto, salvo autorizadas e acompanhadas pela 
autoridade competente; 
VI - utilizar animais, máquinas, implementos agrícolas e quaisquer outros 
bens sem a devida autorização da autoridade competente; 
VII - dirigir veículo ou maquinários colocando em risco pessoas, animais, 
plantas e o patrimônio no ambiente escolar; 
VIII - instigar e/ou incitar seus pares ao cometimento de transgressões 
disciplinares, bem como auxiliar para consumação do ato; 
IX - induzir qualquer pessoa ao uso de substância alcoólica, tóxica, 
entorpecente ou produtos alucinógenos no ambiente escolar; 
X - causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes, por imperícia, 
imprudência e negligência;
XI - apresentar defesa, recursos ou processo de revisão utilizando termos 
desrespeitosos, com argumentos e documentos falsos ou de má fé; 
XII - rasurar, violar, falsificar, alterar documentos institucionais públicos ou 
particulares em benefício próprio ou de outrem; 
XIII - danificar bens móveis de terceiros no ambiente escolar. 

São atos indisciplinares de natureza GRAVÍSSIMA: 
I - promover atos de vandalismo de qualquer natureza; 
II - furtar ou roubar bens móveis; 
III - agredir fisicamente ou moralmente qualquer pessoa no ambiente 
escolar; 
IV - adquirir, guardar, armazenar, transportar, vender, expor, oferecer, doar, 
prescrever, ministrar, preparar, produzir, fabricar, entregar ou trazer 
consigo bebidas alcoólicas, drogas ou substâncias alucinógenas para 
consumo próprio ou de outrem no ambiente escolar;



V - apresentar-se embriagado pelo efeito do álcool ou substância análoga 
no ambiente escolar; 
VI - portar facas, canivetes ou similares, salvo se autorizado pela 
autoridade competente; 
VII - infringir normas de uso de recursos de tecnologia da informação e 
comunicação da instituição; 
VIII - atentar física e moral, salvo quando em legítima defesa ou de 
outrem, e psicologicamente (bullying e trote não autorizado) contra a 
integridade de seus pares, servidores e qualquer pessoa presente no 
ambiente escolar; 
IX - fazer uso de documentos falsificados na instituição, tanto públicos 
quanto particulares; 
X – envolver-se em agressões corporais e/ou participar de rixas, salvo 
para separar os participantes; 
XI - assediar ou cometer abuso sexual contra seus pares e servidores; 
XII - portar arma de fogo; 
XIII - publicar, divulgar ou promover de qualquer forma ou por qualquer 
meio, sítios ou imagens pornográficas no ambiente escolar.
Os atos indisciplinares previstos no Regimento*, quando necessários, 
serão revisados por Comissão designada pela Direção Geral do Campus, 
composta de no mínimo 03 (três) representantes sendo garantida a 
participação de pelo menos 01(um) discente. 
Os membros da Comissão de que trata este artigo serão indicados pelo 
Diretor de Ensino ou equivalente e designados pelo Diretor Geral do 
Campus.

As sanções disciplinares terão caráter educativo e visarão a preservação 
da disciplina escolar, elemento básico indispensável à formação integral 
do discente. 

Categorias de Sanção 
São sanções disciplinares a que os discentes estão sujeitos: 
I – Advertência oral; 
II – Advertência escrita;
III – Suspensão Assistida; e 
IV - Desligamento da Instituição. 

Sanções Disciplinares 



Todas as sanções disciplinares deverão ser registradas no dossiê do 
discente. 
A Advertência oral consiste em repreensão e orientação educativa.
A Advertência escrita consiste em notificação formal específica, com 
ciência do discente e, no caso de menor de dezoito anos, do pai ou 
responsável legal. 
A Suspensão Assistida consiste em afastamento do aluno da sala de aula 
com acompanhamento pedagógico do setor competente – pedagogos, 
assistente social e psicólogo - devendo ser cumprida em ambiente 
escolar ou domiciliar num prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 07 
(sete) dias letivos. 
O desligamento da Instituição consiste na cassação da matrícula ou 
transferência do discente para outra instituição. 
Em caso de ocorrência de danos materiais ao patrimônio do Instituto 
Federal do Maranhão ou de terceiros por ato indisciplinar, o discente ou 
seu pai ou representante legal, deverá proceder à reparação integral dos 
danos materiais, obedecidos os procedimentos legais.
A reparação de danos poderá ser conjugada, conforme o caso, com as 
categorias de sanções dispostas acima. A reparação dos danos materiais 
ao Instituto Federal do Maranhão deverá ser apurada e o valor monetário 
para o ressarcimento será determinado pelo Diretor Geral.
O ressarcimento deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 
da notificação, podendo ser prorrogado a critério do Diretor Geral do 
Campus. A não quitação do débito no prazo estabelecido implicará sua 
cobrança judicial. 
A reparação de danos materiais causados pelo discente a servidores ou a 
terceiros contratados ou não, será de sua responsabilidade, dos seus pais 
ou representante legal. O aluno perderá o direito à moradia estudantil 
quando lhe for imposta sanção em decorrência de ato indisciplinar 
gravíssimo. 
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