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Em audiência
pública IFMT ouviu
a população e
Guarantã em
relação aos cursos
Os alunos, população e autoridades
presentes puderam questionar e fazer
seus apontamentos
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Foto: Olhar Cidade 
A audiência pública do
Instituto Federal do
Estado de Mato Grosso
para o Campus avançado
de Guarantã do Norte
aconteceu na noite desta
quinta-feira (31-03) nas
dependências da Câmara

Municipal. 

Na mesa o reitor do IFMT, José Bispo, secretário de
educação Valcimar Fuzinato, representante da
Câmara Municipal e a direção da instituição. Na
plateia olhares atentos de futuros alunos do IFMT
que já inicia com duas turmas do curso técnico
integrado de Agropecuária, edital no link
(www.ifmt.edu.br). 

Os alunos, população e autoridades presentes
puderam questionar e fazer seus apontamentos. Um
questionário também foi distribuído no intuito de
saber quais cursos demanda Guarantã do Norte. 

“O IFMT em Guarantã do Norte agora é uma
realidade, e estamos bastante otimistas com esse
Campus Avançado, esperamos conseguir trazer
para essa região cursos que venham de encontro
com a demanda do arranjo produtivo local”, explicou
Bispo.

“Nós trabalhamos para conquistar esse Campus, e
Guarantã agora é um polo universitário, com três
faculdades particulares, o IFMT e ainda estamos
buscando o polo da Unemat, nosso compromisso
em investir na educação não para, pois é com ela

https://www.ifmt.edu.br/
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que vamos alcançar uma sociedade melhor e um
futuro promissor”, explicou Fuzinato.
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eleita entre as Melhores
Empresas do Ano no
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