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Quarta-feira  

Curso do Campus São José de Ribamar obtém nota 
(5) em avaliação do MEC 

O Ministério da Educação 
(MEC) – por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) – acaba de avaliar o Curso 
Superior em Processos Gerenci-
ais do Instituto Federal do Mara-
nhão (IFMA) Campus São José de 
Ribamar, com nota máxima: 5, 
numa escala de 1 a 5. Essa foi a 
primeira vez que o curso de Pro-
cessos Gerenciais foi avaliado 
pelo órgão. 

O Campus São José de Ri-
bamar atua, na educação superi-
or, no eixo de Gestão de Negócio 
e – para receber esse reconheci-
mento – tanto o curso quanto o 
Instituto atenderam aos mais 
rigorosos padrões de qualidade 
exigidos pelo órgão federal que 
avalia os cursos superiores a par-
tir de sua organização didático-
pedagógica, de seu corpo docen-
te e da infraestrutura para a 
oferta do curso. 

A Pró-reitoria de Ensino e 
Assuntos Estudantis do IFMA in-
formou que, além do curso de 

Processos Gerenciais, a institui-
ção também obteve nota máxi-
ma este ano nas graduações em 
Informática (IFMA – Campus São 
Luís Monte Castelo) e no Progra-
ma Especial de Formação Peda-
gógica de Docentes (IFMA Cam-
pus Caxias). 

 
Sobre o curso 
O Curso de Graduação Tec-

nológica em Processos Gerenci-
ais tem duração de 5 semestres 
(mínimo) a 10 semestres 
(máximo), carga horária de 1.785 
horas e turmas de 40 alunos. 

O profissional será capaz 
de executar as funções adminis-
trativas abrangendo planejamen-
to, organização, avaliação, con-
trole e gerenciamento de pesso-
as e processos em organizações 
públicas e privadas. A formação 
no curso viabilizará um perfil cri-
ativo, inovador, atualizado e em-
preendedor. 

 
Requisitos de Acesso 
O Curso de Graduação Tec-

nológica em Processos Gerenci-
ais é ofertado aos egressos do 
Ensino Médio e o acesso ao cur-
so está aberto aos portadores de 
certificado de conclusão de ensi-
no médio ou equivalente que 
tenham participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio e clas-
sificados em processos seletivos 
realizados pelo SISU/MEC. No 
caso de vagas residuais, essas 
podem ser preenchidas por meio 
de processos seletivos para por-
tadores de diploma de gradua-
ção e para alunos matriculados 
nesta ou em outra instituição de 
Ensino Superior para transferên-
cia interna e externa. 

 
Áreas de Atuação 
Empresas de planejamen-

to, desenvolvimento de projetos 
e assessoramento. Empresas em 
geral (indústria, comércio e ser-
viços). Institutos e Centros de 
Pesquisa. Instituições de Ensino, 
mediante formação requerida 
pela legislação vigente. 

Fonte: IFMA 
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"Rápido e rigoroso": decisão de Moraes de derrubar fake news 

bolsonarista sobre PT e PCC dá o tom de sua atuação na eleição 

Ministro que presidirá o 

TSE durante a eleição promete 

ser "rápido e rigoroso" para agir 

contra notícias fraudulentas so-

bre o processo eleitoral e os can-

didatos 

Ministro que presidirá o 

TSE durante a eleição promete 

ser "rápido e rigoroso" para agir 

contra notícias fraudulentas so-

bre o processo eleitoral e os can-

didatos 

Moraes levou menos de 13 

horas para decidir sobre o caso. 

A liminar foi concedida às 23h45 

do último dia de seu plantão co-

mo presidente em exercício do 

TSE. 

Segundo interlocutores 

ouvidos pela Folha de S. Paulo, o 

caso foi um exemplo de como 

Moraes atuará contra as fake 

news na presidência do TSE du-

rante as eleições. Ele promete 

ser "rápido e rigoroso" em rela-

ção a notícias fraudulentas sobre 

o processo eleitoral e sobre os 

candidatos. 

Fonte: Brasil247 


