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O IFMA faz parte da rede brasileira de instituições de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 

REPCT e foi implantado em São Luís (MA) em 2008, 

dando continuidade a uma tradição iniciada em 1909, 

quando as Escolas de Aprendizes e Artífices foram 

criadas nas capitais dos estados. Somos uma 

instituição federal, que possui autonomia financeira, 

patrimonial, administrativa, disciplinar e didático-

pedagógica. Oferecemos educação de ensino médio, 

profissional e de ensino superior gratuita e de 

qualidade, desenvolvendo projetos de pesquisa e 

inovação e extensão em diferentes áreas. O IFMA 

possui 29 Campi: Açailândia, Alcântara, Araioses, 

Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, 

Carolina, Caxias, Codó, Coelho Neto, Gra jaú, 

Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Pinheiro, 

Presidente Dutra, Porto Franco, Rosário, Santa Inês, 

São José de Ribamar, São João dos Patos, São Luís-

Centro Histórico, São Luís-Maracanã, São Luís-Monte 

Castelo, São Raimundo das Mangabeiras, Timon 

Viana e Zé Doca. O IFMA também atende a muitas 

outras cidades através da Educação a Distância, com 

profissionais que oferecem assistência local em todo 

o estado. A Reitoria está localizada na cidade de São 

Luís, capital do estado do Maranhão.

SOBRE O IFMA
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Área total: 8.516.000 km

População: 207,7 milhões

Brasília Capital: 

Fuso horário:  Brasília/DF (BRT)

Moeda: Real

 6,56 trilhões de reais PIB:

Idioma: Português

+55Código: 

Religião: Estado laico

Área total: 331.983 km²

População: 6,851 milhões

Capital: São Luís

Códico: 98 e 99

Bandeira do Maranhão

2

INFORMAÇÕES GERAIS

Bandeira do Brasil

2
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SOBRE O BRASIL
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide-o 
em cinco regiões compostas de três ou mais estados, de acordo 
com aspectos geográficos, econômicos e sociais comuns como 
se segue: Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, 
Região Sudeste e Região Sul.

O Brasil está na costa leste da América do Sul e faz fronteira com 
todos os países do subcontinente, exceto Equador e Chile. 
Compreendendo 26 estados e 1 Distrito Federal, cuja capital é 
Brasília, é o maior país da América Latina e o quinto maior país 
do mundo em área geográfica e população. Possui a maior 
economia da América Latina e é uma das economias mundiais 
de crescimento mais rápido. O território brasileiro é 
reconhecido como tendo a maior biodiversidade do mundo com 
diferentes ecossiste-
mas,  tais  como a 
Floresta Amazônica, 
a Mata Atlântica, 
os Pampas e o 
Cerrado, dentre 
outros. 
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SOBRE O NOSSO ESTADO
MARANHÃO 

O Maranhão, cuja capital é São Luís, é o segundo 
maior estado da região nordeste do Brasil com uma 
população de mais de 7 milhões de habitantes. Ele 
faz fronteira com o estado do Pará a oeste, com o 
Oceano Atlântico ao norte, com o Piauí ao leste e 
com Tocantins ao sul. A economia baseia-se na 
agricultura, agropecuária, pesca e setor de 
serviços. O clima é tropical caracterizado por 
monções super úmidas, chuvas de outono e chuvas 
de verão.
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O IFMA NO MARANHÃO

Compreendendo mais de 1.956 docentes e 1559 técnico-
administrativos, o IFMA oferece a aproximadamente 
42.757 estudantes mais de 200 cursos técnicos, mais de 59 
cursos de ensino superior, mais de 10 programas de ensino 
superior dentre bacharelado, licenciatura e tecnólogo, 
mais de 10 cursos de especialização e 4 programas de 
Mestrado. 
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Outras atividades oferecidas pelo IFMA compreendem 
programas de educação continuada e qualificação 
profissional (FIC), cursos de nível técnico sob demanda, 
Educação a Distância, Educação de Jovens e Adultos, 
Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC), 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC), Mulheres Mil,  Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), programas e oportunidades de pesquisa e 
atividades de extensão comunitária, tendo também 
implantado 2 Centros de Referência Educacional, 1 Centro 
de Referência em Tecnologias, Educação a Distância e 
Programas Especiais (CERTEC) e 1 Centro de Pesquisas 
Avançadas em Ciências do Meio Ambiente.
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SOBRE O CAMPUS
MARACANÃ
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A história do Campus São Luís-Maracanã começou há 68 
anos. Nessa época, a instituição foi chamada de Escola 
Agrotécnica Federal de São Luís – MA, criada pelo Decreto 
nº 22.470, de 20 de outubro de 1947, do Presidente da 
República. Em 10 de março de 1953, foi celebrado um 
acordo entre o governo da União do Maranhão para 
instalação de uma Escola Agrotécnica que mais tarde, por 
força do Decreto Federal nº 53.558, de 13 de fevereiro de 
1964, passou a ser denominado Colégio Agrícola do 
Maranhão, subordinado diretamente à Superintendência 
do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV), do Ministério da 
Agricultura.

Refeitório do campus em 1978
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Em 1975, os Colégios Agrícolas, vinculados à SEAV, 
passaram à responsabilidade da COAGRI, pelo Decreto nº 
76.436 de 14 de outubro de 1975. Mas o Decreto nº 83.935, 
de 04 de setembro de 1979, transformou o Colégio em 
Escola Agrotécnica Federal de São Luiz – MA, subordinada 
diretamente à Coordenadoria Nacional de Ensino 
Agropecuário – COAGRI.

Com o Decreto nº 93.613 de 21 de novembro de 1986, 
publicado no DOU de 24 de novembro de 1986, a COAGRI 
foi extinta e criada a Secretaria de Ensino de Segundo 
Grau – SESG, que absorveu as atividades do referido 
órgão, ficando responsável pela administração das 
Escolas Agrotécnicas Federais.

Pela Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993, 
publicada no DOU de 17 de novembro de 1993, as 
Escolas Agrotécnicas Federais tornaram-se 
Autarquias, cabendo à Secretária de Educação 
Profissional e tecnológica – SETEC/MEC as 
atribuições de estabelecer políticas para Educação 
tecnológica e exercer a supervisão do Ensino 
Técnico Federal.

Em 2008, no momento em que se comemorava 100 
anos da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, quatro autarquias instaladas no 
Maranhão (Escolas Agrotécnicas de São Luís, Codó e 
São Raimundo das Mangabeiras e o Cefet) foram 
integradas, constituindo o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).



O Campus Maracanã possui uma área total de 217 
hectares, que abriga ambientes pedagógicos, com 
Unidades Educacionais de Produção (UEP’s) – nas quais 
são realizadas aulas teóricas e práticas; laboratórios; 
biblioteca; telecentro; alojamentos; refeitório; coope-
rativa; além de ambientes administrativos e de lazer.

Essa estrutura dá suporte a cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio – Agropecuária, 
Agroindústria, Aquicultura, Cozinha e Meio Ambiente, nas 
formas Integrada, Subsequente, Programa de Educação 
de Jovens e Adultos (PROEJA) e Educação a Distância. Em 
2010, o Campus Maracanã deu início aos Cursos de Nível 
Superior em Ciências Agrárias, Tecnólogo em Alimentos e 
em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da 
Natureza e Matemática e Ciências Agrárias.
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Fachada do Campus Maracanã
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São Luís foi reconhecida como um dos Patrimônios Culturais da 
Humanidade pela Unesco em 1997, por sua cultura rica e 
diversificada mantida em um conjunto arquitetônico de casas e 
mansões dos séculos XVIII e XIV, constituindo um exemplo 
excepcional da cidade colonial portuguesa. Nesse contexto de 
cidade histórica, São Luís se expandiu, preservando a malha 
urbana do século XVII e seu conjunto arquitetônico original.

Atualmente é um espaço cultural com museus, 
teatros, lojas, órgãos públicos, bares e 
restaurantes que oferecem desde um belo 
passeio, que se refere a uma viagem a um 
passado de prosperidade e ostentação, a 
happy hours, especialmente às sextas e 
sábados, com festas de reggae, música 
eletrônica e programação cultural.

14 Diretoria de Relações Internacionais - IFMA

Centro Histórico

CIDADE DE SÃO LUÍS

Centro Histórico (Imagens: www.oimparcial.com.br/www.taguaturonline.com.br)



Casa do Maranhão
O museu folclórico fica no antigo Edifício da Alfândega, 
datado de 1873. Restaurado em 2014, oferece visitas com 
guia turístico apresentando toda a coleção, composta por 
roupas e instrumentos musicais utilizados nas festas do 
Bumba-Meu-Boi. No novo espaço, o equipamento 
multimídia leva a uma viagem pela história,  tradições, 
patrimônio e artes do Maranhão. O visitante também pode 
fazer um passeio sonoro pelo reggae maranhense, o som 
das Caixeiras, Tambor de Crioula e Tambor de Mina.

Museu Histórico e Artístico do Maranhão
O preservado Solar Gomes de Sousa, construído em 1836, 
foi transformado em museu em 1973. Os objetos em 
exposição - móveis, porcelana, vidro e cristais - restauram 
os ambientes das ricas residências maranhenses dos 
séculos XVIII e XIX. 

Casa de Nhozinho
O museu está alojado em um dos edifícios coloniais mais 
imponentes do Centro Histórico, com quatro andares e 
uma fachada coberta de azulejos. Na coleção da casa 
estão inúmeras obras de Nhozinho, artesão maranhense 
que, ao longo de sua vida, fabricou brinquedos e figuras do 
folclore com buriti. Também são expostos objetos e 
artefatos da vida cotidiana regional, tais como baquetas, 
carroças de boi, utensílios de pesca e artesanato indígena.

Museus
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Museu de Artes Visuais
O destaque da exposição são os 
v á r i o s  e s t i l o s  d e  a z u l e j o s 
portugueses, ingleses, franceses e 
alemães dos séculos XVIII ao XX. Há 
também coleções de pinturas de 
artistas brasileiros e arte sacra do 
século XVII. Um mirante no terceiro 
andar abre uma bela vista do Centro 
Histórico, da baía de San Marcos e 
do Mercado da Praia Grande.

Cafua das Mercês
Sede do Museu do Negro, o pequeno 
prédio colonial do século XIX 
funcionava como mercado de 
escravos. A coleção reúne objetos de 
tr i b o s  a f r i c a n a s ,  ta i s  co m o 
instrumentos, musicais e roupas 
usadas em r ituais  fest ivos e 
religiosos.

Convento das Mercês
O antigo convento abriga espaços 
culturais como o Memorial José 
Sarney, com objetos relacionados ao 
antigo presidente, e o Museu da 
Memória Republicana. É também um 
local para eventos e atividades 
culturais.
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Museu de Arte Sacra

Localizado no segundo andar do Palácio Arquiepiscopal da 

Catedral de Nossa Senhora da Vitória (Igreja da Sé), apresenta 

o processo histórico de colonização e ocupação do território 

maranhense iniciado no século XVII, no contexto da arte sacra 

brasileira. Os sinais e simbolismos contidos nos objetos 

artísticos expostos são representativos do testemunho de fé e 

devoção e levam o visitante a uma viagem pela história.

Teatros

O Teatro Arthur Azevedo, o segundo 
teatro mais antigo do Brasil  e 
inaugurado em 1817, está localizado no 
Centro Histórico. 

O Teatro Alcione Nazaré, uma parte 
estrutural do Centro de Criatividade 
Odylo Costa Filho, também localizada 
no Centro Histórico, é palco de 
manifestações cênicas e de shows 
musicais e eventos em geral. 
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As praias de São Luís são outras atrações importantes para 
quem busca lazer e diversão. Eles estão localizados na outra 
parte da cidade, que apresenta uma característica mais 
moderna com edifícios, shoppings e restaurantes sofisticados.

Praia do Meio
Localizada a 18,5 km do centro de São Luís, a Praia do Meio tem 
areia batida e amarelada, ondas fortes e águas cristalinas 
durante o verão, e é adequada para vôos de ultraleve e windsurf.

Praia Ponta D'Areia
A praia mais próxima da Ponta d'Areia está a quatro quilômetros 
e é de fácil acesso, e é também a mais freqüentada da cidade, 
reunindo banhistas de vários estilos. A Praia Ponta D'Areia é 
famosa pelos clubes de reggae instalados à beira-mar e tem 
mais uma atração além da água morna e espaços privilegiados 
para a prática esportiva: O Espigão, uma ponte que se estende 
até o mar e que se tornou o ponto turístico mais adequado para 
se apreciar o belo pôr do sol.

Praia de São Marcos
É visitada preferencialmente por grupos de jovens e surfistas. 
Os bares proporcionam entretenimento durante o dia e até à 
noite e a paisagem é composta por dunas verdes e ruínas do 
Forte de São Marcos, construído no século XVIII.

Praias
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Praia do Calhau
A praia de águas calmas, dunas e vegetação rasteira 
acompanha toda a extensão da Avenida Litorânea. O 
movimento é ótimo nos finais de semana, tanto para os 
nadadores quanto para os entusiastas do esporte, como 
corrida, ciclismo e kitesurf. O charme é devido aos quiosques 
padronizados e aos restaurantes sobre estacas. 

Praia da Guia
Localizada a oeste da ilha, a Praia da Guia possui uma larga 
faixa de areia, manguezais, dunas e vegetação rasteira. Sua 
localização privilegiada permite uma visão panorâmica da 
parte histórica de São Luís. Embora esteja a apenas 2,5 km do 
centro da cidade, é considerada uma praia deserta.

Praia do Olho D'Água
Praia tradicional e uma das mais belas de São Luís, fica a 10 km 
do centro da cidade. Possui uma ampla faixa de areia fina, com 
ondas no primeiro semestre do ano e dunas que atingem mais 
de 10 metros de altura, além de morros e falésias; entre os meses 
de julho e dezembro, os fortes ventos que sopram ali atraem os 
praticantes de esportes náuticos. A Praia do Olho D'Água tem 
vários bares e restaurantes e é bastante movimentada.

Praia do Caolho
A Praia do Caolho é o trecho entre a Praia do Calhau e a Praia do 
Olho d'Água. Tem uma infra-estrutura turística muito boa, com 
hotéis, vários bares, restaurantes e sorveterias. O acesso é feito 
pela Av. Litorânea ou Av. Daniel de La Touche. Fica a 7,5 km do 
centro de São Luís.
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Festivais

Destacamos as manifestações 
culturais da cidade, como Cacuriá, 
Tambor de Crioula, Bumba-Meu-Boi 
e Reggae, que acontecem com mais 
frequência em junho e no período 
de carnaval e, claro, as animações 
festivas que acontecem conti-
nuamente em várias salas de 
espetáculos em toda a cidade nos 
fins de semana, feriados, etc., como 
festas de forró, festas eletrônicas.

Em várias partes de São Luís a noite é agitada. Reggae 
acontece em bares, barracas de praia ou clubes. Os locais 
mais concorridos são o Bar Roots, no Centro Histórico (R. 
da Palma, 85), nas noites de sexta-feira; Bar de Nelson, no 
final da Av. Litorânea, no Calhau (Sábado); e Chama Maré, 
escondida no canto esquerdo da Ponta d’Areia, no 
domingo. No Centro Histórico - especialmente na Rua 
Portugal -, bares e restaurantes 
instalados em casas e mansões 
espalham suas mesas na calçada e o 
som costuma ser mais eclético. As 
happy hours começam a movimentar 
a área no meio da semana, mas a 
excitação aumenta nas noites de 
Sexta e sábado. A noite de ouro da 
capital é a Lagoa da Jansen, com 
bares e pizzarias.
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Culinária

Shoppings

Os shoppings de São Luís estão localizados nas áreas mais 
novas da cidade. São eles: Shoppings Tropical e 
Monumental (Avenida Colares Moreira), Shopping Golden 
(Avenida das Holandeses), Shopping São Luís (Jaracaty), 
Ilha Shopping (Avenida Daniel de la Touche), Shopping Rio 
Anil (Avenida São Luís Rei de França), e Pátio Norte 
Shopping (Estrada de São José de Ribamar).

A culinária maranhense reúne influências indígena, 

portuguesa e africana, com uma grande variedade de 

frutos do mar e porções de farinha. Nosso prato mais 

famoso é o arroz-de-cuxá. Este prato é feito com legumes, 

camarões secos, gergelim e farinha de mandioca e é 

servido nos restaurantes especializados da nossa região - 

do caseiro ao mais sofisticado. Para acompanhar, não há 

nada melhor do que o guaraná Jesus, um refrigerante 

típico do Maranhão, rosa, doce e com sabor de canela.

Diretoria de Relações Internacionais - IFMA 21

Imagem: riocinemadigital.com.brImagem: flickr.com/photos/albaniramos



INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aplicativos

Aplicativo Meu Ônibus1 2 3 4

Uber

Uber é um app para solicitar viagens rápidas e confiáveis em 
apenas alguns minutos, disponível 24 horas por dia. 

1 - Baixe e instale o app Uber na Play Store;
2 - Forneça as informações solicitadas para realizar o cadastro;
3 - Com o GPS ligado, insira o destino desejado no campo
‘’Para onde?’’;
4 - Selecione o modo de pagamento e clique em ‘’Confirmar 
UBERX’’;
5- Espere a chegada do Uber no local de partida.

Meu Ônibus São Luís

Com ele, você pode saber, em tempo real, a previsão de 
chegada do seu ônibus no ponto de parada. 

1 - Baixe o aplicativo, identifique no mapa os pontos de parada 
mais próximos a você utilizando o GPS do seu celular ou digite 
um endereço para localizar os pontos mais próximos;
2 - Selecione o ponto de parada desejado e visualize as linhas 
que passam por este ponto e suas respectivas previsões de 
chegada;
3 - Selecione a linha de ônibus que desejar e veja no mapa o 
tra jeto e a previsão de chegada do próximo veículo até seu 
ponto de parada
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Extrafarma (24 horas)
Rua Mitra, 16 - Quadra 9 - 
Renascença II - Renascença, 
São Luís - MA, 65075-770
Telefone: (98) 98401-6588

Extrafarma (São Francisco)
Avenida Colares Moreira, 12 - 
Quadra 44 - São Francisco, 
São Luís - MA, 65075-440
Telefone: (98) 98404-0767

Pague Menos (24 horas)
Avenida Colares Moreira 19 
Qda 50 - Renascença, São
Luís - MA, 65075-440
Telefone: (98) 3212-2131

Farmácias

Pague Menos (Calhau)
Avenida dos Holandeses, 04 - 
qd 01 lj 01 - Calhau, São Luís - 
MA, 65071-380
Telefone: (98) 3268-4085

W R M Drogaria
Avenida Colares Moreira 19 
Qda 50 - Renascença, São Luís 
- MA, 65075-440
Telefone: (98) 3212-2131

Drogasil (24 horas)
Avenida Coronel, 6 - Jardim 
Renascenca, São Luís - MA, 
65075-441
Telefone: (98) 3235-2105

Pronto Socorro e Hospitais
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Socorrão I (Público)
Rua do Passeio, 600 - Centro, 
São Luís - MA, 65015-080
Telefone: (98) 3212-8320

Socorrão II (Público)
Av. Tancredo Neves, 3685 São 
José de Ribamar, 65052-000
Telefone: (98) 3212-2700

UPA Socorrinho (Público)
Rua Nove, S/N - Cohatrac II, 
São Luís - MA, 65054-320
Telefone: (98) 3243-5049

UPA Maracanã (Público)
BR-135, 2701, São Luís - MA

Dr. Carlos Macieira (Público)
Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, S/N - Calhau, 
São Luís - MA, 65070-220
Telefone: (98) 3268-7058

São Domingos (Privado)
Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, 540 - Bequimão, 
São Luís - MA, 65060-645
Telefone: (98) 3216-8100

UDI Hospital (Privado)
Avenida Prof. Carlos Cunha, 
2000 - Jacarati, São Luís - MA, 
65076-820
Telefone: (98) 3216-7979



Supermercados

Hiper Mateus
Rua Monção, 2 - Jardim 
Renascença, 65075-692
Telefone: (98) 2108-3400

Mateus (Calhau)
Avenida dos Holandeses, 1 - 
Shopping do Automóvel - 
Calhau, 65071-380
Telefone: (98) 2108-7650

Mateus (Centro)
Rua das Cajazeiras, 859 - 
Centro, 65015-080
Telefone: (98) 2108-6758

Hiper Bompreço
Avenida Prof. Carlos Cunha, 
1000 - Jaracaty, 65076-907
Telefone: (98) 3313-3760

Bompreço (São Francisco)
Avenida Colares Moreira, 80 - 
São Francisco, 65075-440
Telefone: (98) 3268-8300

Bompreço (Calhau)
Avenida Prof. Carlos Cunha, 
1000 - Calhau, 65076-820
Telefone: (98) 3214-5600

Maciel (Cohama)
Rua Euclídes Farias, 68B - 
Cohama, 65074-080
Telefone: (98) 3226-6865

Maciel (Holandeses)
Avenida dos Holandeses, Qd 
56 lt 01, Calhau, 65071-380 
Telefone: (98) 3233-6715

Telefones de
emergência

SAMU - Ambulância

Corpo de Bombeiros

Defesa Civil

Polícia Civil

Polícia Federal

Polícia Militar

Polícia Rodoviária 
Federal

Secretaria dos 
Direitos Humanos

192

193

199

197

194

190

191

100

Lista de Telefones Úteis
(DDD de São Luiz: 98)

Banco Central: 0800-992345 

Banco de Sangue: 0800-2806565 

CAEMA: 195 

CEMAR: 120 

Correios São Luís: 3003-0100  

IML (Instituto Médico Legal): 

3228-1992 

Informador Telemar: 102 

Telegrama Fonado: 0800-550135 
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CONTATOS NA REITORIA

Recepção
Telefone: +55 (98) 3215-1700

Pró-Reitoria de Extenão
Telefone: +55 (98) 3215-1713 (ramal: 1060)

Diretoria de Relações Internacionais
Telefone: +55 (98) 3215-1812 (ramal: 1313)
E-mail: internacional@ifma.edu.br

Diretora: Virgínia Maria Carvalho Freire
E-mail: virginia@ifma.edu.br

Coordenadora de Mobilidade e programas: 
Tatiana Abreu de Sousa
E-mail: tatiana.abreu@ifma.edu.br

Coordenadora de Acordos e Parcerias 
Internacionais: Helena Sales
E-mail: helena.sales@ifma.edu.br

Coordenadora da Ação de Cooperação 
Internacional CONIF/Moçambique no IFMA: 
Helen Karine Araújo Pereira
E-mail: helen.pereira@ifma.edu.br
Celular: +55 (98) 9137-3692 (whatsapp)
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Endereço: 744, Av. Colares Moreira,
Renascença – São Luís/MA – CEP 65075-441 
Fone: +55 (98) 3215-1701
Site: www.ifma.edu.br



Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL


	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27

