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Reitor do IFMT participa de ação contra o Zika Vírus em Rondonópolis

 

 

Neste sábado (13/02) foi realizado o “Dia Nacional de Mobilização Zika Zero”, que teve o

objetivo de combater o mosquito  Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da

dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Em Rondonópolis, a ação foi realizada

pela prefeitura no residencial Acácias, e contou com a participação do Instituto Federal

de Mato Grosso (IFMT), através do reitor José Bispo Barbosa, e do diretor do IFMT

Campus Rondonópolis, Osmar Magnabosco. Durante os dias 19, 26 de fevereiro e 4 de

março o IFMT-Campus Rondonópolis estará realizando ações na região da Vila Mineira

Governador de MT emitiu ordem

de serviço autorizando a

construção de ponte que dá

acesso ao IFMT-Campus Várzea

Grande

O governador de Mato Grosso, Pedro

Taques, anunciou no dia 03 de fevereiro

de 2016, que emitiu uma ordem de

serviço autorizando a construção da

ponte sobre o Rio Pari, em Várzea

Grande, que dará acesso ao IFMT-

Campus Várzea Grande, a UFMT-

Campus Várzea Grande e ao Parque

Tecnológico. A declaração foi feita

durante cerimônia de retomada das

obras do Rodoanel, da reconstrução da

Reitor definiu pela permanência

da diretoria do campus

Rondonópolis

Em reunião no dia 03 de fevereiro, no

campus Rondonópolis, o reitor do

Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), professor José Bispo Barbosa,

definiu pela permanência do professor

Osmar Antônio Magnabosco na direção

do campus.
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rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251),

conhecida como “estrada da Chapada” e

a reinauguração do Laboratório de Solos,

Asfalto e Concreto –   Renê Oliveira

Neuenschwanber, na Secretaria de

Estado de Infraestrutura e Logística

(Sinfra).

IFMT divulgou Regulamento

Eleitoral para composição da

Comissão Própria de Avaliação

              

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) divulgou no dia 03 de fevereiro, o

Regulamento Eleitoral para eleição de

representantes dos segmentos docente,

técnico-administrativo e discente da

Comissão Própria de Avaliação (CPA),

nos campi da instituição. O cronograma

do processo eleitoral consta neste

Regulamento. O período para registro de

candidaturas vai de 13 a 17 de fevereiro;

já as eleições acontecem na data de 3 de

março de 2016. Serão eleitos como

membros titulares os candidatos mais

votados, em cada um dos segmentos e

em cada campus. Os segundos

candidatos mais votados serão eleitos

como membros suplentes.

PRODIN/IFMT iniciou levantamento

mensal de editais externos para

captação de recursos  

            

 

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio de sua Pró-reitoria de

Desenvolvimento Institucional (PRODIN),

divulgou no dia 03 de fevereiro, a primeira

edição do levantamento de editais

externos para captação de recursos. A

ação objetiva contribuir para que a

comunidade escolar conheça

oportunidades de captação de recursos

em editais externos ao IFMT, visando o

desenvolvimento de projetos que sejam

implementados na Instituição.

 

 

DSRI realizou Workshop sobre

intercâmbio no Campus Várzea

Grande

A Diretoria Sistêmica de Relações

Internacionais (DSRI) realizou no dia 27

de janeiro  um Workshop sobre

Intercâmbio no Campus Várzea Grande.

O palestrante foi o aluno intercambista,

Allan Rodrigues do Nascimento, do curso

de Eletroeletrônica do IFMT - Campus

Octayde Jorge da Silva. O estudante

participou de intercâmbio de duração de

18 meses no Canadá, através do

Divulgado editais retificadores

para pré-seleção nos cursos de

Mestrado em Portugal

 

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) publica os editais retificadores

nº 01 do edital nº11/2016 e nº12/2016,

para pré-seleção de servidores para

cursar Mestrado em Contabilidade e

Finanças e Assessoria de

Administração, ambos ofertados pelo

Instituto Superior de Contabilidade e

Administração do Porto (ISCAP) /

Instituto Politécnico do Porto (IPP), em

Portugal.
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Programa  Ciência sem Fronteiras, tendo

retornado ao Brasil em outubro de 2015.

Comunicado: Divulgada a lista

preliminar dos candidatos ao

CONSUP

A Comissão Eleitoral, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pela

Resolução nº 141, de 14 de dezembro de

2015, divulga nos termos presentes  no

Art. 4º do Regulamento Eleitoral, a lista

preliminar dos CANDIDATOS a membros

do Conselho Superior (CONSUP) dos

segmentos docente, técnico-

administrativo e discente.

CNPq recebe até março

inscrições para o prêmio

Mercosul de Ciência e Tecnologia

 

Estão abertas até o dia 07 de março

deste ano as inscrições para o Prêmio

Mercosul de Ciência e Tecnologia. Com

o tema "Inovação e

Empreendedorismo", o prêmio é

atribuído a cinco categorias: Iniciação

Científica; Estudante Universitário;

Jovem Pesquisador; Pesquisador

Sênior, categoria incluída nesta nova

edição; e Integração. As inscrições

devem ser feitas exclusivamente no

endereço:  http://www.premiomercosul.

cnpq.br/web/pmct

Curso Superior de Tecnologia em

Segurança Pública começará na

segunda, 15

Com o objetivo de qualificar Policiais

Militares, Bombeiros e Policiais Civis de

Mato Grosso, o IFMT - Campus Cuiabá

inicia nessa segunda-feira, dia 15, o

Curso Superior de Tecnologia em

Segurança Pública na modalidade à

distância. Estão sendo capacitados 400

servidores das Policiais Militar, Civil e do

Corpo de Bombeiros. O curso é resultado

de uma parceria entre o IFMT campus

Cuiabá, o Ministério da Justiça através da

SENASP - Secretaria Nacional de

Segurança Pública, e a secretaria

estadual de Segurança Pública de MT.

Alunos de São Vicente são

aprovados na primeira chamada do

Sisu

Onze alunos do 3º ano do curso Técnico

em Agropecuária Integrado ao Ensino

Médio, do IFMT Câmpus São Vicente,

foram aprovados na primeira chamada do

Sistema de Seleção Unificada - Sisu para

ingresso em diversas universidades

públicas.

ATENÇÃO: Prazo de inscrições Ex-estudante do IFMT Fronteira

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/dsri-realiza-workshop-sobre-intercambio-no-campus-varzea/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/divulgado-editais-retificadores-para-pre-selecao-nos-cursos-de-mestrado-em-portugal/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/comunicado-divulgada-lista-preliminar-dos-candidatos-ao-consup/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/comunicado-divulgada-lista-preliminar-dos-candidatos-ao-consup/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/comunicado-divulgada-lista-preliminar-dos-candidatos-ao-consup/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/cnpq-recebe-ate-marco-inscricoes-para-o-premio-mercosul-de-ciencia-e-tecnologia/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/cnpq-recebe-ate-marco-inscricoes-para-o-premio-mercosul-de-ciencia-e-tecnologia/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/cnpq-recebe-ate-marco-inscricoes-para-o-premio-mercosul-de-ciencia-e-tecnologia/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cba.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/curso-superior-de-tecnologia-em-seguranca-publica/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cba.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-do-ifmt-cuiaba-e-ifmt-primavera-do-leste-conquistaram-3-lugar-no-startup-weekend-cuiaba/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://svc.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-de-sao-vicente-sao-aprovados-na-primeira-chamada-do-sisu/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://svc.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-de-sao-vicente-sao-aprovados-na-primeira-chamada-do-sisu/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://svc.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-de-sao-vicente-sao-aprovados-na-primeira-chamada-do-sisu/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cas.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/atencao-inscricoes-para-jogos-olimpicos-ate-proxima-sexta-feira-15/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://plc.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/estudante-do-ifmt-fronteira-oeste-e-selecionada-em-mestrado-na-capital/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-


para Jogos Olímpicos do Campus

Cáceres termina nessa segunda-

feira

 

Alunos, servidores, estagiários e

trabalhadores terceirizados do IFMT

Campus Cáceres podem inscrever

equipes para edição 2016 dos jogos

olímpicos do Campus até segunda-feira

(15.02). Em intensa agenda de

integração, os jogos serão realizados a

partir do dia 19 de fevereiro, durante cinco

sábados, nas modalidades de Atletismo,

Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de

Mesa, Voleibol e Vôlei de Areia.

 

Oeste é selecionada em mestrado

na Capital

 

Uma ex-estudante do curso de

Licenciatura em Física do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso (IFMT) Campus Fronteira

Oeste, em Pontes e Lacerda, foi

selecionada para ocupar uma das vagas

no mestrado de Ciências Ambientais,

promovido pela Universidade Federal de

Mato Grosso (UFMT), Universidade de

Cuiabá (Unic), entre outras instituições. O

curso, ministrado na capital mato-

grossense, proporciona o estudo de, entre

outros temas, variações de temperatura e

mudanças climáticas em centros urbanos

e de florestas.

 

Alunos participantes do Projeto

Rondon atenderam 1050 pessoas

em Poxoréu

 

Uma aventura de conhecimento e novas

experiências. Assim pode ser definido o

Projeto Rondon, realizado durante o mês

de janeiro, entre os dias 08 a 24, no

município de Poxoréu. Uma turma de oito

estudantes de cursos superiores do

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia (IFMT) Campus Fronteira

Oeste, em Pontes e Lacerda, participou

da expedição, que também contou com

universitários da Universidade do Estado

de Mato Grosso (Unemat) e Unic. O

IFMT Pontes e Lacerda foi o único

campus do Instituto selecionado pelo

projeto.

IFMT de Campo Novo do Parecis

doou 2500 livros didáticos à

Cadeia Pública

O Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT

campus Campo Novo do Parecis

realizou no dia 28 de janeiro, a entrega

de, aproximadamente, 2500 livros

didáticos à Cadeia Pública do município.

O material doado será destinado à

biblioteca da Unidade Prisional de

Campo Novo do Parecis, que está

passando por reformas e em breve

estará disponível para que os

reeducandos possam estudar e se

aperfeiçoar.
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Alunos realizaram plantio de

mudas de Ipê às margens da

Rodovia do IFMT de Campo Novo

do Parecis

 

Na manhã do dia 23 de janeiro, alunos

do curso de Bacharelado em Agronomia

do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso –

IFMT campus Campo Novo do Parecis

realizaram o plantio de mudas de ipê às

margens da Rodovia MT 235, entre a

instituição de ensino e a Casa de

Passagem do município.

IFMT Juína Realizará I Feira de

Economia Solidária

O IFMT - Campus Juína realizará no dia

05 de março de 2015, a partir das 8

horas, a I Feira de Economia Solidária.

O que é Economia Solidária?

A Economia Solidária é um jeito

diferente de produzir, vender, comprar e

trocar o que é preciso para viver. É

realizada de forma consciente, criando

meios de produção e comercialização

alternativos, que levem em consideração

o bem-estar social e o meio ambiente.

Sábado letivo contou com

palestras relacionadas aos

Direitos Humanos

         

Com o objetivo de ter uma aula que

fugisse à rotina, o campus Confresa

realizou no dia 23/01, sábado letivo, um

evento dedicado aos Direitos Humanos,

com diversos enfoques, tais como

diversidade no ambiente de ensino,

participação estudantil, direito à

alimentação, preconceito racial, dentre

outros. 

Estudantes do IFMT

Rondonópolis marcaram

presença na Campus Party

 

Uma caravana de alunos, professores e

técnicos do Instituto Federal de Mato

Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis

participaram da Campus Party, que é o

maior evento de tecnologia do Brasil, e

foi realizado em São Paulo (SP).

 

Acadêmicos de Gestão Ambiental

exibem projetos de ecodesign

Alunos de Agronomia fizeram

aula prática sobre manejo de

animais silvestres

http://cnp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-realizam-plantio-de-mudas-de-ipe-margens-da-rodovia-do-ifmt-de-campo-novo-do-parecis/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cnp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-realizam-plantio-de-mudas-de-ipe-margens-da-rodovia-do-ifmt-de-campo-novo-do-parecis/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cnp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-realizam-plantio-de-mudas-de-ipe-margens-da-rodovia-do-ifmt-de-campo-novo-do-parecis/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://jna.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/ifmt-juina-realiza-i-feira-de-economia-solidaria/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://jna.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/ifmt-juina-realiza-i-feira-de-economia-solidaria/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://jna.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/ifmt-juina-realiza-i-feira-de-economia-solidaria/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cfs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/sabado-letivo-contou-com-diversas-palestras-relacionadas-aos-direitos-humanos/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cfs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/sabado-letivo-contou-com-diversas-palestras-relacionadas-aos-direitos-humanos/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cfs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/sabado-letivo-contou-com-diversas-palestras-relacionadas-aos-direitos-humanos/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://cfs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/sabado-letivo-contou-com-diversas-palestras-relacionadas-aos-direitos-humanos/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/estudantes-do-ifmt-rondonopolis-participam-da-campus-party/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/estudantes-do-ifmt-rondonopolis-participam-da-campus-party/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/estudantes-do-ifmt-rondonopolis-participam-da-campus-party/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://srs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/academicos-de-gestao-ambiental-exibem-projetos-de-ecodesign/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-
http://srs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-de-agronomia-fazem-aula-pratica-sobre-manejo-de-animais-silvestres/?utm_source=Federal+Institute+of+Mato+Grosso+Test+List&utm_campaign=0958fa2efb-Boletim_Eletr_nico_do_IFMT10_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_13656e3aaf-0958fa2efb-


Com a proposta de reduzir impactos

ambientais a partir de mudanças nos

sistemas de produção e nos hábitos de

consumo, as tendências voltadas à

sustentabilidade ganharam força nos

últimos anos, fomentando, inclusive, o

surgimento de nichos de mercado

específicos, como os relacionados ao

consumo de alimentos orgânicos, por

exemplo.

Estudantes do primeiro ano do curso de

Bacharelado em Engenharia

Agronômica do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato

Grosso (IFMT) Campus Sorriso

participaram, na última semana, de uma

aula prática de Zoologia, na Fazenda

Experimental do IFMT.

Livro "Pedagogia do Esporte"

teve seu lançamento no IFMT-

Campus Barra do Garças

  

No dia 05 de fevereiro, a partir das

15h30min, aconteceu no IFMT-Campus

Barra do Garças, o lançamento do livro

"PEDAGOGIA DO ESPORTE –

Explorando os caminhos da formação

permanente e da intervenção criativa em

crianças e jovens esportistas”. O evento

contou com a presença do autor Renato

Sampaio Sadi, e os colaboradores Ivan

dos Santos e Rafael Vieira de Araújo.

Equipe do IFMT – Campus Alta

Floresta é 3ª colocada na VIII

Jornada de Foguetes

     

Os alunos, Wallison Kauy Lustosa Alves,

Bruno Winter Krause, Leonardo de

Oliveira  Gonçalves Vieira e João Vitor

Marques Lima, do IFMT – Campus Alta

Floresta, coordenados pelo professor

Marcelo Luiz da Silva, realizaram brilhante

participação na VIII JORNADA

DE  FOGUETES, que aconteceu entre os

dias 01 e 04 de fevereiro de 2016, em

Barra do Piraí – RJ.

 

 

IFMT campus avançado Tangará

da Serra realizou Semana

Pedagógica

IFMT- Primavera do Leste realizou

1ª Reunião com os Líderes de

Sala - 2016

     

Foi realizada na sala de reuniões do

novo prédio do campus Primavera do

Leste, a 1ª Reunião com os líderes de
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No dia 25 de janeiro, iniciou-se a

programação da Semana Pedagógica do

IFMT- Campus avançado Tangará da

Serra. Os servidores  foram acolhidos

com um café da manhã e um momento

de socialização.  Na sequência, os

docentes e a equipe pedagógica

deram  início a uma semana

dedicada  à  reflexão sobre o perfil

institucional dos Institutos Federais e

deste  campus  avançado, sobre as

práticas  pedagógicas e  metodologias de

ensino e de avaliações. 

sala.  Na  primeira reunião, tratou-se de

temas importantes, como a Composição

da Comissão Eleitoral do CONSUP, com

a indicação de três  estudantes para

comporem a Comissão

Eleitoral, Resolução CONSUP nº 143/15,

de 22/12/15, que são as normas

disciplinares aos discentes, Calendário

Escolar 2015 (Reposição da greve) e

encaminhamentos do Calendário

Escolar 2016. Toda a reunião foi

registrada em ata.
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