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X Connepi: IFMT Cáceres vence Desafios de Ideias com produto inovador

para controle de cupins

Pelo segundo ano consecutivo projetos desenvolvidos em Cáceres, no Campus do

Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, conquistam o primeiro lugar no ‘Desafio de

Ideias’, concurso nacional de aceleração de negócios promovido pela Rede Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação. O primeiro lugar na edição

2015, realizada na última semana, durante X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e

Inovação (CONNEPI), em Rio Branco no Acre, foi para o projeto Synbait’s com a

apresentação para investidores de um produto de inovação tecnológica utilizado para

controle de cupins subterrâneos.

IFMT-Bela Vista conquistou 1º e 2º

lugar na Febroquim e 3º lugar na

Iniciação Científica no 55º

Congresso Brasileiro de Química

O IFMT-Campus Bela Vista conquistou o

1º e 2º lugar na Feira de Projetos de

Química (Febroquim) e o 3º lugar na

XXVIII Jornada Brasileira de Iniciação

Científica, no 55º Congresso Brasileiro de

Química, realizado de 02 a 06 de

novembro, em Goiânia (GO).

DSRI realizou reunião de

planejamento para 2016

A Diretoria Sistêmica de Relações

Internacionais (DSRI) realizou nos dias 01

e 02 de dezembro, no auditório da

reitoria, uma reunião de planejamento

para o ano de 2016 com os

representantes dos campi. A diretora,

Sonia Regina Guimarães, contou que a

reunião teve o objetivo de analisar com os

representantes dos campi as

necessidades locais, no que se refere a

área internacional, identificar os

programas existentes e planejar ações

que irão ocorrer em todos os campi do
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IFMT.

 IFMT - Campus Cuiabá promove

nona edição da Maratona de

Robótica

Campus Cuiabá realizou no período de 01

a 03 de dezembro, a IX Maratona de

Robótica com o objetivo de difundir os

conhecimentos tecnológicos na área da

robótica, automação e controle por meio

de palestras, oficinas, competição de

robôs e minicursos. A abertura reuniu 80

alunos e contou com a palestra do

professor Marcus Vinicius Santiago Silva

sobre o mercado de trabalho e as

atribuições do profissional de tecnologia

em automação e controle.

Licenciatura em Ciências da

Natureza publicou 23 artigos na

Revista de Monografias

Ambientais/UFSM

O Núcleo Avançado de Jaciara, do IFMT

Campus São Vicente, destaca a relevante

produção científica do curso de

Licenciatura em Ciências da Natureza na

publicação de 23 artigos na REMOA -

Revista de Monografias Ambientais (ISSN

2236-1308), da Universidade Federal de

Santa Maria, Qualis CAPES B3 em

Ensino.

Projeto do IFMT Cáceres fomenta

reciclagem e reutilização de

materiais com uso responsável dos

recursos naturais

Pneus usados, caixotes de feira, garrafas

PET, caules de bambu, madeira

apreendida pela justiça, restos de material

de construção, entre outros resíduos que

iriam para o lixo foram transformados

pelos acadêmicos da segunda turma de

Engenharia Florestal do IFMT Campus

Cáceres em utilitários como assentos,

mesas, canteiros, lixeira, vasos de flores e

jardim suspenso, dando vida e cor aos

espaços de convivência dos alunos do

Curso. A ação integra o Projeto

“Reciclagem e reutilização de materiais –

Uso responsável dos recursos

IFMT Juína promove Mostra:

"Olhares Reinventados"

Essa Mostra é o resultado de

pesquisas, memória das vivências,

criações e registros produzidos de

2013 a 2015 pelo Coletivo Grafite

Rural, composto por estudantes do

IFMT- campus Juína. Esses registros

fazem parte do Projeto de pesquisa

“Intervenção Rural”, financiado pela

parceria CNPq/IFMT através da pró-

reitoria de extensão, que consistiu em

atividades de pesquisa, reflexão,

produção e avaliação de práticas
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ambientais”, coordenado pela professora

Gláucia Alves e Silva que teve início este

semestre como atividade da disciplina de

Manejo de Unidades de Conservação e

Áreas Silvestres.

artísticas/sociais baseadas em temas

de sustentabilidade socioambiental e

divulgação do Patrimônio Cultural da

região. 

 

Enxadrista do IFMT é 4° melhor do

Brasil

 

O enxadrista Mato-Grossense, Clécio

França, aluno do IFMT - Campo Novo do

Parecis, consagrou-se o 4º melhor

jogador de Xadrez do Brasil, após

disputar os Jogos Escolares da

Juventude 2015. Ele representou o Mato

Grosso, após consagrar-se campeão nos

jogos Estaduais em 2015.

IFMT Pontes e Lacerda realizou os

Jogos Interclasses

 

Os Jogos Interclasses 2015 do IFMT -

Pontes e Lacerda foram realizados nos

dias 28 e 29 de novembro de 2015,

durante os três turnos. Segundo o

professor de Educação Física, Edézio

Moreira, os Jogos foram realizados em 04

modalidades: futsal, handebol,

basquetebol, voleibol.

IFMT - Confresa: Captação de água

de condicionadores de ar dá

resultados positivos

Captar água de aparelhos de ar

condicionado para aproveitamento é uma

ideia simples que o servidor, Enaldo

Cabral desejava pôr em prática há algum

tempo. Porém, só no início de novembro

ele conseguiu reunir todas as condições

necessárias. “A mão de obra foi a do

pedreiro contratado pelo campus e os

materiais são uma caixa d’água, canos

PVC e braçadeiras”, explica o servidor.

Aluno do IFMT- Rondonópolis se

destaca em Olimpíadas Brasileira

de Química

Em Mato Grosso, mais especificamente

em Rondonópolis (220 km de Cuiabá),

mora Eduardo Souza Alves, estudante do

ensino médio que foi o único aluno do

Estado à receber uma moção de

reconhecimento pelo bom desempenho

nas Olimpíadas Brasileira de Química

(OBQ) 2015. A homenagem foi entregue

em Cuiabá durante as premiações da 10º

Olimpíada Mato-grossense de Química

(OMQ).
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Campus Sorriso sedia aula magna

de curso de formação de policiais

 

 

Na última quarta-feira (02), o Instituto

Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Campus Sorriso sediou a primeira aula

do 30º Curso de Formação de Soldados

da Polícia Militar – Núcleo Sorriso/MT.

IFMT - Barra do Garças: Alunos

do curso de Controle Ambiental

fizeram visita técnica em Goiânia

Alunos do 2º ano do curso de Controle

Ambiental do Campus Barra do Garças

fizeram, na ultima semana, uma visita

técnica ao aterro sanitário e a estação

de tratamento de esgoto de Goiânia-

GO. A visita teve como objetivo realizar

diagnósticos ambientais e uma aula

prática de resíduos sólidos e líquidos.

IFMT - Primavera do Leste:

TRT/MT realizou palestra sobre

acidentes de trabalho

O

Campus Primavera do Leste realizou no

dia 28 de novembro, na ACIPLE, uma

palestra sobre Acidentes de Trabalho,

apresentada pelo juiz do trabalho e

coordenador do Grupo de Trabalho

Interinstitucional (Getrin23), Paulo

Brascovit, O juiz apresentou  altos

índices de acidentes de trabalho e custos

com pagamento aos acidentados. Ele

destacou a importância da prevenção e

capacitação dos trabalhadores que são

expostos aos acidentes.

Projeto de Extensão do IFMT –

Campus Alta Floresta realiza I

Pedalada Sustentável

 

 

No dia 29 de novembro, o IFMT –

Campus Alta Floresta realizou a I

Pedalada Sustentável. O evento reuniu

servidores, alunos do IFMT, pessoas

da comunidade local e contou com a

participação e apoio dos acadêmicos

do 2º semestre do Curso de

Licenciatura e Bacharelado em

Biologia da UNEMAT – Campus Alta

Floresta e dos alunos soldados da

Polícia Militar de Alta Floresta.

TRT-MT leva orientações sobre

trabalho seguro para alunos do

IFMT-Tangará da Serra realizou

Recital de Natal do Coral Juvenil
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IFMT-Sinop

Para encerrar as atividades do mês de

novembro, estudantes do Instituto

Federal de Mato Grosso de Sinop

assistiram na última segunda-feira (30)

uma palestra sobre Trabalho Seguro. A

iniciativa é fruto de uma parceria da

instituição com o Tribunal Regional do

Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT).

do campus

 

Sob a regência e direção artística do

professor Michael Alves de Almeida, o

Coral Juvenil do IFMT - Campus

avançado Tangará da Serra

apresentou à comunidade, no dia 04

de dezembro, às 19 horas, no auditório

do campus, o 1º Recital de Natal.

Prestigiaram o evento servidores,

discentes, pais/responsáveis e

comunidade externa.
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