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INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) EM GESTÃO PÚBLICA 

CONVOCAÇÃO Nº 61/2019 

A coordenação do Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Gestão Pública, nomeada através da PORTARIA 
Nº 1.500-GR/IFAM, de 15 de agosto de 2017, vem por meio desta tornar público e CONVOCAR o estudante 
abaixo listado do polo de ITACOATIARA (AM) para a prova pública do seu artigo de conclusão de curso, 
conforme segue: 

Estudante: 2017240800279 - SEBASTIAO GOMES PEDROZA FILHO 
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM) 
Orientador: MARIA STELA DE VASCONCELOS NUNES DE MELLO 
Título do trabalho: A LEI 11.788/2008 E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO INSTITUTO FEDERAL DO 
AMAZONAS – CAMPUS MANAUS CENTRO 
Resumo: Este artigo tem por objetivo abordar sobre a Lei n° 11.788 e a importância do Estágio Supervisionado no âmbito do 
Instituto Federal do Amazonas – Campus Manaus Centro, que trouxe várias alterações na realização desses estágios. A pesquisa 
foi do tipo exploratória e descritiva, em uma abordagem quali-quantitativa. Foi realizada pesquisa bibliográfica, documental e 
entrevista estruturada. Os resultados mostram que o Instituto Federal do Amazonas procurou adequar sua regulamentação 
interna de Estágio de acordo com a legislação vigente. O quantitativo de estágios ofertados anualmente tem sofrido oscilações 
em razão da crise econômica vivenciada no país desde 2008. 
Data*: 23/5/2019 
quinta-feira 

Horário de início*: 18:00 
Horário de término: 18:59 

Local:  
Laboratório de Informática 
Polo da Universidade Aberta do Brasil 
Rua Nossa Senhora do Rosário 
Centro – Itacoatiara (AM) 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI**: 
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER 
Vogal 1: KELITON DA SILVA FERREIRA 

Vogal 2: ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA 
* a data e horário foram alterados das solicitações feitas na plataforma para adequar as bancas aos horários dos professores membros.

** composição do júri confirmado. 
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INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 
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CONVOCAÇÃO Nº 62/2019 

A coordenação do Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Gestão Pública, nomeada através da PORTARIA 
Nº 1.500-GR/IFAM, de 15 de agosto de 2017, vem por meio desta tornar público e CONVOCAR o estudante 
abaixo listado do polo de ITACOATIARA (AM) para a prova pública do seu artigo de conclusão de curso, 
conforme segue: 

Estudante: 2017240800210 - KATHLEM SOUZA NELSON 
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM) 
Orientador: KELITON DA SILVA FERREIRA 
Título do trabalho: DIFICULDADES ENCONTRADAS POR PROFISSIONAIS DE UM LABORATÓRIO CLÍNICO 
DO SETOR PÚBLICO DE ITACOATIARA-AM 
Resumo: O presente estudo teve por objetivo identificar as principais dificuldades encontradas por profissionais de um 
laboratório do setor público de Itacoatiara – AM e como essas dificuldades podem influenciar o desempenho profissional. 
Através de pesquisas bibliográficas em bases de dados como, google acadêmico, site do Ministério da Saúde, portal da ANVISA 
e scielo (scientific eletronic library online), e também por meio da aplicação de questionários aos funcionários que aceitaram 
participar da pesquisa foram coletados e analisados os dados. Os resultados obtidos permitiram verificar as principais 
dificuldade como a carência de funcionários, equipamentos, insumos e aumento da demanda de serviços e como consequência 
a demora na entrega dos resultados de exames. Ressalta-se que a pesquisa é relevante para dar embasamento na tomada de 
decisões que visam melhoria no setor e redução ou até extinção das dificuldades encontradas pelos funcionários na execução 
de seu trabalho. 
Data*: 23/5/2019 
quinta-feira 

Horário de início*: 19:00 
Horário de término: 19:59 

Local:  
Laboratório de Informática 
Polo da Universidade Aberta do Brasil 
Rua Nossa Senhora do Rosário 
Centro – Itacoatiara (AM) 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI**: 
Presidente: KELITON DA SILVA FERREIRA 

Vogal 1: JULIANO MILTON KRUGER 
Vogal 2: ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA 

* a data e horário foram alterados das solicitações feitas na plataforma para adequar as bancas aos horários dos professores membros.
** composição do júri confirmado. 
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CONVOCAÇÃO Nº 63/2019 

A coordenação do Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Gestão Pública, nomeada através da PORTARIA 
Nº 1.500-GR/IFAM, de 15 de agosto de 2017, vem por meio desta tornar público e CONVOCAR o estudante 
abaixo listado do polo de ITACOATIARA (AM) para a prova pública do seu artigo de conclusão de curso, 
conforme segue: 

Estudante: 2017240800074 - MARIA ADJANETE CHAVES DA SILVA 
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM) 
Orientador: KELITON DA SILVA FERREIRA 
Título do trabalho: PROJETO SOCIAL DE ARTESANATO: MÃOS QUE PRODUZEM 
Resumo: O presente artigo busca fazer uma analise a respeito do artesanato desenvolvido pelas artesãs da pequena 
comunidade chamada Monte Cristo Localizada no Rio Arary, zona rural do Município de Itacoatiara como forma de trabalho 
informal na produção de acessórios usando certas matérias primas encontrada na natureza e outras já industrializadas, a fim 
de determinar os fatores que contribuem para as dificuldades na produção de peças que possam ser comercializadas e, a partir 
disso, ter um maior entendimento da relação das artesãs com seus produtos, do artesanato como forma de manifestação e 
preservação de suas culturas e principalmente na complementação da renda familiar relacionada a conceitos de economia 
criativa e desenvolvimento sustentável, e também na busca de apoio da gestão pública, para que possa viabilizar projetos 
sustentáveis e cursos de capacitação para as comunidades rurais, e com isso passem gerar empregos e renda para as famílias 
que tiram do artesanato seus meios de existência. 
Data*: 23/5/2019 
quinta-feira 

Horário de início*: 20:00 
Horário de término: 20:59 

Local:  
Laboratório de Informática 
Polo da Universidade Aberta do Brasil 
Rua Nossa Senhora do Rosário 
Centro – Itacoatiara (AM) 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI**: 
Presidente: KELITON DA SILVA FERREIRA 

Vogal 1: JULIANO MILTON KRUGER 
Vogal 2: ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA 

* a data e horário foram alterados das solicitações feitas na plataforma para adequar as bancas aos horários dos professores membros.
** composição do júri confirmado. 


