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IFMT foi notícia no Programa Como Será?

 

O Instituto Federal de Mato Grosso foi notícia no dia 12 de dezembro, no programa Como

Será? da Rede Globo, com a jornalista Sandra Annenberg, que mostrou uma reportagem com

os trabalhos de pesquisa conduzidos pela professora doutora do Campus Cuiabá, Juzélia

Santos da Costa, na área de construção civil, no qual estudantes buscam utilizar isopor para

fazer tijolos e reaproveitam a louça sanitária para criar blocos mais baratos.

Reitor do IFMT recebeu oTítulo de

Cidadão Sorrisense

A Câmara Municipal de Vereadores em

Sorriso realizou no dia 11 de dezembro,

Sessão Solene, que entregou 12 Títulos

de Cidadão Sorrisenses e diversas

Moções de Aplauso aprovados durante o

ano Legislativo. O Reitor do IFMT,

professor José Bispo Barbosa, foi um dos

homenageados, recebendo o Título de

Cidadão Sorrisense.

IFMT transmitiu online a 13ª

Reunião Extraordinária do Consup

O Consup é o órgão máximo do Instituto

Federal, possui caráter consultivo e

deliberativo, e tendo o Reitor como

presidente, e representação de áreas

diversas, tais como docentes, técnicos-

adminitrativos, discentes, egressos,

representantes da sociedade civil,

representante do Ministério da Educação

(MEC), e representação do Colégio de

Dirigentes (Codir). O IFMT realizou no dia

14 de dezembro, a 13ª Reunião
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Extraordinária do Consup (Conselho

Superior) do IFMT. A reunião foi presidida

pelo reitor do IFMT, José Bispo Barbosa.

A reunião foi transmitida ao vivo.

Comissão Permanente de

Sustentabilidade recebe coletores

de pilhas e baterias de Projeto de

Pesquisa PIBIC/CNPq/IFMT

 

A Comissão Permanente de

Sustentabilidade, no âmbito da Reitoria,

representada pelo novo presidente,

professor Levi Pires de Andrade, recebeu

na última quinta-feira, dia 17 de

dezembro, dois coletores de pilhas e

baterias do Projeto de Pesquisa

PIBIC/CNPq/IFMT, conduzido pela

professora Larissa Medeiros e as

servidoras da reitoria e antigas

integrantes da Comissão, Reny Rezende

Camargo e Tatiane Regina Alves da

Cunha e os estudantes do Campus Bela

Vista, Samuel Faria Ferreira, Milena

Filippo Batista, Maria Elisa Pereira Martins

e Marina Lanessa Andrade de Oliveira.

Participaram da entrega dos coletores, o

Pró-Reitor Substituto de Pesquisa e

Inovação, Xisto Rodrigues de Souza e a

antiga presidente da Comissão

Permanente de Sustentabilidade, Juliana

Michaela Leite Vieira.

IFMT realiza cerimônia de posse

de 85 novos servidores

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) realizou no último dia 03 de

dezembro, a posse de 85 novos

servidores aprovados no último

concurso público da instituição, que

aconteceu neste segundo semestre de

2015. O evento foi realizado no

auditório da Reitoria, em cerimônia

presidida pelo reitor do IFMT, José

Bispo Barbosa, e com a presença de

diretores-gerais dos  campi, servidores

da instituição, amigos e familiares dos

aprovados.

A reitoria do IFMT realizou

confraternização de final de ano

Educação Profissional:

Professores podem se inscrever

para capacitação na Finlândia
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A Reitoria do Instituto Federal de Mato

Grosso (IFMT) realizou na última quarta-

feira, dia 16 de dezembro, no Chorinhos

Bar, uma confraternização de final de ano

com os servidores, terceirizados e

estagiários. A confraternização foi um

momento de promover a   integração da

equipe de trabalho. Na confraternização

foi realizado sorteio de cestas de natal e

brindes pelo reitor do IFMT, José Bispo

Barbosa.

Está aberta a seleção para o programa

Professores para o Futuro, que enviará

profissionais das instituições da Rede

Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica para capacitação

em universidades finlandesas de ciências

aplicadas. Regulamentada pela Chamada

Pública nº 26/2015, a ação resulta de

parceria entre a Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (Setec) do

Ministério da Educação e o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq).   O prazo para

apresentação de propostas está aberto

até 25 de janeiro de 2016. O professor do

Campus Confresa, Bruno Cortês foi o

professor do IFMT selecionado em 2015

para participar do programa. 

Diretores-Gerais e servidores da

reitoria participaram de palestra

sobre Plataforma iTec, Lei do Bem

e Inovar-Auto, todas do MCTI

Os Diretores-Gerais e servidores da

reitoria do Instituto Federal de Mato

Grosso puderam conhecer na última

terça-feira, dia 15 de dezembro, durante

reunião do Colégio de Dirigentes

(CODIR), algumas ações do Ministério de

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

que incentivam a inovação tecnológica. A

primeira palestra foi proferida pela

coordenadora de gestão tecnológica do

MCTI, Eliana Cardoso Emediato de

Azambuja, sobre Plataforma iTec, que

visa o desenvolvimento da inovação

aberta com transferência de tecnologia

entre as instituições de pesquisa e os

setores empresariais, com a geração de

novos negócios. As palestras estão

disponíveis no canal do IFMT no YouTube

-  https://www.youtube.com/watch?

v=PpHXmvlklGY 

PROEX: Reitor do IFMT assina

Termo de Cooperação Técnica com

a Cooperativa Agrícola Mista

(REDECOOP)

O reitor do Instituto Federal de Mato

Grosso, professor José Bispo Barbosa,

assinou na última sexta-feira, dia 18 de

dezembro, em seu gabinete, o Termo de

Cooperação entre o IFMT e a Cooperativa

Agrícola Mista (REDECOOP), referente ao

desenvolvimento de atividades de

pesquisa e extensão, e à concessão de

estágio curricular. Participaram da

reunião, o presidente da REDECOOP,

Hudson Saturnino dos Anjos, o Pró-Reitor

de Extensão, Levi Pires Andrade, o Diretor

de Ensino do Campus Bela Vista, Deiver

Alessandro Teixeira e a médica

veterinária e responsável pela certificação

sanitária na REDECOOP, Karoline Costa

Amorim.

Eventos agitaram o Campus Pontes e

Lacerda durante o mês de novembro

A DPPG atualiza o site da Revista

Profiscientia
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Durante o mês de novembro de 2015, o

IFMT Pontes e Lacerda realizou vários

eventos. O primeiro deles foi a III Semana de

Física, realizada pelo curso de Licenciatura

Física, entre os dias 10 e 13/11. Outros

eventos realizados em novembro foram a VIII

Semana da Consciência Negra, nos dias 18 e

19/11 e, no dia 19/11, o IV Encontro Literário

'O poder da Palavra'. Por fim, foram

realizados os Jogos Interclasses, nos dias 28

e 29.

A 8ª e a 9ª edição da Revista Profiscientia,

em formatos eletrônicos, já estão

disponíveis   para consulta no

endereço www.profiscientia.ifmt.edu.br.

Destacamos que à partir da 8ª edição, a

Revista deixou de ser publicada no formato

impresso, sendo apresentada somente em

formato eletrônico e na última avaliação

Qualis/Capes recebeu a classificação "C".

NAJAC: Ação conjunta promove

plantio de 2.000 mudas às margens

do Rio São Lourenço

Na última semana de novembro, uma

ação conjunta promoveu o plantio de 2 mil

mudas de espécies nativas em margens

desmatadas do Rio São Lourenço, em

Jaciara/MT. A ação, que foi realizada na

Estância Nossa Senhora de Fátima,

contou com a parceria do projeto de

extensão Laboratório Vivo, dos bolsistas

do PIBID Ciências, de acadêmicos

voluntários do curso de Licenciatura em

Ciências da Natureza (IFMT Câmpus São

Vicente – Núcleo Avançado de Jaciara -

NAJAC), da coordenação do projeto Mata

Viva e de alunos da E. E. Antônio Ferreira

Sobrinho, assim como do suporte logístico

da Prefeitura Municipal de Jaciara. 

Pesquisa sobre produção de

biodiesel desenvolvida no IFMT

Cáceres é destaque em Revista

da Associação Brasileira de

Química

Em estudo sobre produção de energias

renováveis, pesquisadores do IFMT

Cáceres do curso de Tecnologia em

Biocombustíveis comprovaram a

eficiência de um método que reduz a

acidez de óleos de frituras e óleos

extraídos de vegetais como nim, pequi,

tucumã, azeite e crambe para produção

de Biodiesel. O trabalho, coordenado

pela professora Isabel Fraga, mestre

em Engenharia Química, junto com

acadêmicos do 5º e 6º semestre de

Tecnologia em Biocombustíveis, Beatriz

Penha, Cleyton Pereira e Emersom

Figueredo, foi publicado, em formato de

artigo científico, na última edição

eletrônica da Revista de Química

Industrial, publicada pela Associação

Brasileira de Química.

 

Alunos do IFMT são premiados

pelo projeto “Educação –

Aproveitamento Escolar,

Campus Juína: Alunos

realizaram Mostra de irrigação e

drenagem
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Disciplina e Frequência”

 

No dia   de dezembro, os alunos do

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT,

Campus Campo Novo do Parecis,

Larissa de Abreu Gimenes e João Vitor

Mota Lanzarin, juntamente com outros

26 alunos de outras escolas do

município, receberam uma premiação,

referente ao projeto “Educação –

Aproveitamento Escolar, Disciplina e

Frequência”.

 

 

A atividade foi desenvolvida em sala

durante as aulas da disciplina de

Irrigação e Drenagem e contou como

avaliação para obtenção da nota

bimestral da disciplina. Os alunos do

Campus Juína aplicaram na prática a

teoria acerca dos diferentes tipos de

sistemas de irrigação e se organizaram

em grupos de 5 alunos para

desenvolver projetos em formato de

maquete, representando cada um dos

sistemas de irrigação que foram

trabalhados em sala.

Participação massiva marca o IV JPEX

do IFMT Rondonópolis

A massiva participação dos alunos foi destaque

nesta IV Jornada de Pesquisa e Simpósio de

Extensão (Jpex), realizada no Instituto Federal

de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis.

O evento, que aconteceu entre os dias 7 e 9 de

dezembro, contou com 18 apresentações de

trabalhos, 19 minicursos e quatro mesas-

redondas. Além disso, nos intervalos houve

diversas intervenções culturais, como a

apresentação de musicais, peças de teatro e

de curtas-metragens criadas pelos próprios

alunos.

Elaboração de EIA/RIMA é tema

de aula prática no curso de

Gestão Ambiental em Sorriso

No  dia 05 de dezembro, acadêmicos

do quarto e do sexto semestres do

curso de Tecnologia em Gestão

Ambiental do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso (IFMT) Campus Sorriso

visitaram um aterro sanitário em

Sorriso para entenderem melhor a

elaboração do EIA/RIMA, identificar os

possíveis impactos ambientais desse

tipo de atividade e conhecer as

medidas tomadas pela empresa

visitada para mitigar o impacto

ambiental.

 

Alunos do IFMT-Campus Barra do

Garças recebem menção honrosa

na 11ª OBMEP (Olimpíada

Campus Primavera do Leste:

Projeto de Biologia: BIOLOGIA

DIVERTIDA COM AULAS
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Brasileira de Matemática das

Escolas Públicas)

 

Quatro alunos do IFMT-Campus Barra do

Garças receberam menção honrosa (nível

3) na 11ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de

Matemática das Escolas Públicas). Os

alunos Giuseppe Vicente Batista,

Marcyvon Martins Dias, Rafael Victor

Ruwer Araujo e Roger Benet da Silva

Souza concorreram com alunos de todo o

país, segundo dados da própria OBMEP,

em um universo de mais de 18 milhões de

alunos.

PRÁTICAS

No dia 11 de dezembro, os estudantes do

2º  ano do curso Eletromecânica do

Campus Primavera do Leste finalizaram

uma das atividades do projeto “Biologia

Divertida com Aulas Práticas”, propostas

pela professora de Biologia Adnair de

Fatima Pereira Tanaka. Como interação

entre a teoria e a prática de forma

descontraída e melhoria na aprendizagem

da disciplina e compreensão dos

conteúdos, os alunos desenvolveram

trabalhos em equipes sobre jardim

suspenso, horta suspensa, farmácia com

plantas medicinais e miniestufa com

plantas nativas do Mato Grosso.

Alunos do IFMT - Campus Alta

Floresta encerram o ano letivo com

viagens a Várzea Grande, Cuiabá e

Chapada dos Guimarães

Os alunos do Curso Técnico em

Administração Integrado ao Ensino Médio

e do Curso Técnico em Guia de Turismo

Subsequente do IFMT – Campus Alta

Floresta, realizaram aulas de campo e

visitas técnicas nos municípios de Várzea

Grande, Cuiabá e Chapada de Guimarães

- MT. Entre os locais visitados, destacam-

se a Indústria de Refrigerantes “Marajá”,

em Várzea Grande, e pontos referenciais,

culturais e históricos de Cuiabá e

Chapada de Guimarães.

Alunos do IFMT Pontes e Lacerda

participam de Projeto Rondon -

Operação Paiaguás

Oito alunos dos cursos superiores do

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia - IFMT Campus Pontes e

Lacerda estão de malas prontas para uma

aventura no município de Poxoréu, na

região leste de Mato Grosso. Eles foram

selecionados para participar do Projeto

Rondon – Operação Paiaguás,

coordenado pelo Ministério da Defesa,

que envolve a participação voluntária de

estudantes universitários na busca de

soluções que contribuam para o

desenvolvimento sustentável de

comunidades carentes e ampliem o bem-

estar da população.

Boletim Eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso
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Jornalista Responsável: Juliana Michaela DRT - 981/40/005 MT

Jornalistas da Reitoria: Juliana Michaela e Osvaldo Sato

Estagiário de Publicidade e Propaganda: Guilherme Sanches

Textos das Ascom dos campi: Carla Aparecida Londero (Campus Campo Novo do Parecis), 

Cristiane Guse Fronza (Campus Pontes e Lacerda) Dieison D’Avila Guisolfi (Campus Sorriso), 

Edna Pedro (Campus Cáceres), Jones Martinho (Campus Cuiabá), 

Luiz Pereira da Costa Júnior (Campus Juína), Sérgio Thompson (Campus São Vicente), 

Telma da Silva Aguiar (Campus Confresa) e Vinicius Xavier Perpetuo (Campus Barra do Garças)

Revisor de Textos: Ewerton Viegas
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