MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS PINHEIRO
EDITAL Nº 31 DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA, Campus Pinheiro, torna pública o presente Edita, que trata da seleção para a
participação de estudantes no projeto de extensão: Escola de Liderança para Meninas,
uma ação ligada ao projeto institucional “Empodera IFMA” do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA que acontecerá no campus
Pinheiro-MA.

1. Da natureza do projeto de extensão
1.1 O projeto institucional “Empodera IFMA” foi concebido pela DAE-Diretoria
de assuntos Estudantis do IFMA em parceria com a Plan-Internacional e visa
estimular a equidade de gênero na escola e na sociedade, debatendo temas
como participação, democracia, identidade, desigualdade, empoderamento,
liderança, direitos humanos, cidadania e participação feminina na política.
1.2 Dentre as inúmeras ações do projeto “Empodera IFMA” está a Escola de
lideranças para as meninas, um curso que visa a realização de 04 oficinas,
entre os meses de outubro de 2019 a janeiro de 2020, para discutir e debater
os temas elencados no item 1.1.

2. Do curso e das vagas
2.1 O projeto de extensão- Escola de liderança para as meninas será realizado
por meio de 4 oficinas com duração de 8 horas cada, totalizando 32 horas de
curso.
2.2 As oficinas que compõem o curso acontecerão no IFMA- campus Pinheiro
no período matutino (das 8h às 12H) e vespertino (das 14h às 18).
2.3 As oficinas que compõem o curso serão ministradas por servidoras do IFMA
- campus Pinheiro, com temas, datas e horários conforme Anexo II, deste
edital.

2.4 As participantes que obtiverem 75% de frequência no curso receberão um
certificado ao final do curso.
2.5 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas assim distribuídas: 20 (vinte) vagas para
estudantes do IFMA-campus Pinheiro e 10 (dez) vagas para as estudantes
das escolas estaduais José de Anchieta e José Erivan Cordeiro.
2.6 No caso de não preenchimento das vagas destinadas ao IFMA-campus
Pinheiro ou das escolas José de Anchieta e José Erivan Cordeiro, as vagas
restantes serão redirecionadas conforme a demanda de cada instituição
participante.
3. Das condições para participar e seleção
3.1 Por se tratar de uma ação voltada para a equidade de gênero por meio de
debates e vivencias de problemáticas e situações ligadas a essa questão, as
participantes deverão ser do sexo feminino, com idade ente 14 e 18 anos e
estarem regularmente matriculadas no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA-Campus Pinheiro ou nas escolas
estaduais José de Anchieta e.
3.2 As inscrições serão realizadas no IFMA- campus Pinheiro nos dias 22 a 24
de outubro de 2019 das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Departamento de
Ensino Profissional do campus Pinheiro- DEP-, com as assistentes de
alunos.
3.3 No ato da inscrição a (o) responsável pela estudante deverá assinar a ficha de
inscrição, constante no Anexo I deste Edital. Na assinatura da ficha de
inscrição a (o) responsável pela estudante deverá autorizar ou não o uso da
imagem, vídeo e áudio da estudante participante em material que divulgue o
curso.
3.4 A seleção para a participação no curso ocorrerá por ordem de inscrição, no
limite das vagas constantes no item 2.5.

4. Documentos necessários e procedimentos para a inscrição
4.1 Para realizar a inscrição no Projeto de Extensão-Escola de Liderança para
Meninas a estudante deverá comparecer com a (o) responsável no IFMAcampus Pinheiro, nos horários estipulados no item 3.2 deste Edital, com os
seguintes documentos:
a) cópia da carteira de identidade ou outro documento com foto;
b) comprovante ou declaração de matrícula (para as estudantes das escolas
José Erivan Cordeiro e José de Anchieta;

4.2 No ato da inscrição a estudante e/ou sua (seu) responsável deverá preencher
a ficha de inscrição constante no Anexo I deste Edital, que deverá ser
assinada pela (o) responsável.
5. Da divulgação das selecionadas
5.1 A coordenação do Curso de Extensão divulgará o resultado no dia 25 de
outubro, no mural do IFMA-campus Pinheiro próximo ao DEP e no site do
IFMA.

Pinheiro-MA, 15 de outubro de 2019.

Vandeberg Pereira Araújo
Diretor Geral
IFMA Campus Pinheiro
Portaria Nº 5.488 de 15.09.2016

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº
FICHA DE INSCRIÇÃO- CURSO DE LIDERANÇAS PARA MENINAS-PROJETO DE
EXTENSÃO - “EMPODERA IFMA-CAMPUS PINHEIRO.
NOME DA ESTUDANTE:________________________________________________________
ENDEREÇO___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nome da (o) responsável:__________________________________________________________
Telefone do responsável_________________________
DATA DE NASCIMENTO (DA ESTUDANTE) ___/___/___ (IDADE DA ESTUDANTE) _____
ESTUDANTE DO IFMA-CAMPUS PINHEIRO? (

) SIM (

) NÃO. Em caso negativo coloque o

nome da escola em que estuda_______________________________________________
Serie:______ Turno: __________________Curso:_________________________________
AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM
Eu, ___________________________________________autorizo a estudante ____________
Nome da (o) responsável
____________________________________________a participar do Curso de Liderança
Nome da estudante
para Meninas no IFMA no campus Pinheiro. Autorizo também o uso de sua imagem para divulgação
das ações, fotos, filmagens e áudios que estejam relacionados ao curso.
Pinheiro, MA, _____ de outubro de 2019
__________________________________________________________
Assinatura da (o) responsável
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
CURSO DE LIDERANÇAS PARA MENINAS-PROJETO DE EXTENSÃO EMPODERA IFMA
NOME DA ESTUDANTE____________________________________________________________
NOME DA (O) RESPONSÁVEL______________________________________________________
IFMA ( ) SIM (

) NÃO

ESCOLA___________________________________________________

DATA DA INSCRIÇÃO_____________________________________

ASSINATURA
DA
(O)
INSCRIÇÃO__________________________________

RESPONSÁVEL

PELA

ANEXO I I
DAS DATAS, TEMAS E SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELAS
OFICINAS

OFICINA

TEMA

Oficina 1
Identidades e
desigualdades

SERVIDORAS
RESPONSAVEIS
PELA OFICINA
Profª. Me. Karlana
Bianca Matos
Sousa

DATA E
HORÁRIO DA
OFICINA
6/11 de 2019
Das 8h às 12h e
das 14h às 18h

Me. Domingas
Cantanhede dos
Santos- Pedagoga
IFMA Campus
Pinheiro.

Oficina 2

Direitos
humanos,
democracia e
participação

Oficina 3
Empoderamento
e liderança

Oficina 4
Liderança e
participação
feminina

Profª. Me. Áurea
Maria Brandão

27/11 de 2019
Das 8h às 12h e
das 14h às 18h

Thais Claudia da
Silva -nutricionista
do IFMA,
coordenadora da
CAE
Profª. Me.
13/12 de 2019
Fernanda Maria
Das 8h às 12h e
Brandão
das 14h às 18h

Profª. Me Wellyza
Carla Anunciação
Profª. Me Luzimar
Aroucha

9/01 de 2020
Das 8h às 12h e
das 14h às 18h

