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III JIFMT: Tangará da Serra ficará com e deixará saudades nos

participantes deste grande evento esportivo

Chegou ao fim a terceira edição do JIFMT - Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso,

realizado de 12 a 17 de junho, em Tangará da Serra. Com participação de mais de 1000

atletas, as quadras, piscinas e campos da cidade estiveram agitados durante uma

semana de disputas esportivas e integração entre estudantes de 19 campi da

Instituição.

 

Mensagem do Reitor: “A

importância dos Jogos é a

integração do Instituto Federal de

Mato Grosso”

O 3ª Jogos do Instituto Federal de Mato

Grosso que ocorreu de 12 a 17 de junho,

no Campus Tangará da Serra, teve como

importância a integração de todos

alunos, professores e técnicos-

administrativos do IFMT. O Instituto

Federal incentiva o esporte.

3º JIFMT: A prática esportiva como

instrumento de formação e

interação social

O 3º Jogos do Instituto Federal de Mato

Grosso (JIFMT), realizado em Tangará

da Serra, se encerrou após cinco dias de

intensas atividades e com mais de 1000

atletas participantes. 
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IFMT divulga normas para

submissão de trabalhos de

pesquisa para apresentação no IV

WORKIF

O Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio de sua Pró-reitoria de Pesquisa e

Inovação (Propes) divulgou no dia 15 de

junho, a Chamada para Submissão de

resumos expandidos para o IV WORKIF,

que será realizado de 9 a 11 de agosto

de 2016, em Cuiabá.

JIFMT injetará R$ 1 milhão na

economia de Tangará da Serra

A realização do 3º Jogos do Instituto

Federal de Mato Grosso (JIFMT), no

município de Tangará da Serra, prevê

uma injeção direta e indireta de mais de

R$ 1 milhão na economia do município.

JIFMT: Equipe de saúde

comemora saldo positivo no

atendimento aos alunos nos jogos

Foram atendidos uma média de 300

estudantes/atletas pela equipe de

enfermagem durante os Jogos do

Instituto Federal de Mato Grosso desde

segunda-feira (13/06).

No almoço e no jantar, agenda

cultural dos JIFMT é sobremesa   

A última semana foi uma semana cheia

para quem estava em Tangará da Serra,

município que sediou, entre os dias 12 e

17, a terceira edição dos Jogos do

Instituto Federal de Mato Grosso

(JIFMT).

Hoje será o lançamento local do

IFMT no Programa Células

Empreendedoras – Mato Grosso

O Instituto Federal de Mato Grosso é um

dos parceiros do Programa Células

Empreendedoras – Mato Grosso e fará o

IFMT divulga relação de

candidatos inscritos na Seleção

para o Novo Prodoutoral/Capes

O Instituto Federal de Mato Grosso

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

Pesquisa e Inovação (Propes) divulga a

relação de candidatos inscritos na

seleção de servidores candidatos a

bolsas de doutorado com auxílio-moradia
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lançamento local, nessa terça-feira

(21/06), às 14 horas, no auditório da

reitoria, situado na avenida Senador

Filinto Muller, nº 953, no bairro Duque de

Caxias. O idealizador da metodologia

Células Empreendedoras, professor

doutor Genésio Gomes, será palestrante

e falará sobre “A nova era do

empreendedorismo”.

do Novo Programa de Formação

Doutoral Docente - Novo Prodoutoral

(Edital n.º 52/2016).

IFMT lança Edital para seleção e

apoio a 54 Projetos de Extensão

O Instituto Federal de Mato Grosso

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

Extensão (Proex) divulga o Edital n.º

56/2016, que trata da chamada para

apresentação de projetos de extensão a

serem desenvolvidos por servidores

docentes, técnicos-administrativos e

discentes do IFMT. 

 

Divulgado o resultado final para

pré-seleção de candidatos

interessados em participar do

Programa “CiCan Scholarships for

Brasilian IF Students”    

O Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio de sua Diretoria Sistêmica de

Relações Internacionais, publicou na

segunda-feira (20/06), o resultado final

dos processos de seleção interna de

alunos do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

para participar da “Chamada Pública

CONIF/AI Nº 01/2016, de 20 de maio de

2016”.

Handebol do Campus Cáceres

conquista o tricampeonato nos

Jogos do IFMT    

Com o troféu de campeão e medalhas de

ouro na bagagem, os atletas de

Handebol do IFMT Campus Cáceres –

Com 12 medalhas de ouro, Pontes

e Lacerda é melhor delegação no

quadro geral do JIFMT

A equipe de Pontes e Lacerda foi a

grande vencedora do quadro geral de

premiações dos Jogos do Instituto

Federal de Mato Grosso (IFMT).
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Professor Olegário Baldo comemoram a

vitória na etapa estadual dos Jogos dos

Institutos Federais.

 

Campus Várzea Grande conquista

três bronzes em sua primeira

participação no JIFMT

A terceira edição dos Jogos do Instituto

Federal de Mato Grosso, realizado em

Tangará da Serra chegou ao fim na

última sexta-feira, dia 17 de junho.

3 JIFMT: Primeiras medalhas de

São Vicente vêm do atletismo

As primeiras medalhas do IFMT São

Vicente no 3º JIFMT vieram do atletismo

e foram conquistadas nesta quinta-feira

(16).

3º JIF - No Xadrez, Campus

Cuiabá segue invicto no tabuleiro

A equipe de xadrez do Campus Cuiabá

começou sua participação no 3º JIFMT

com vitórias nas duas primeiras rodadas

tanto no masculino quanto no feminino.

Cerimônia reuniu comunidade

escolar para entrega de 215

certificados para formandos 2015

dos cursos técnicos integrados

do Campus Cuiabá

O Instituto Federal de Mato Grosso -

Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da

Silva realizou no dia 14, na sede do

Campus, a cerimônia de Formatura dos

concluintes dos cursos técnicos

integrados ao ensino médio, no ano de

2015, nas áreas de Agrimensura,

Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica,

Eventos, Informática, Secretariado e

Telecomunicações.

Projeto de educação do IFMT -

Campus Pontes e Lacerda é

selecionado em programa

nacional da Câmara dos

Deputados     

Campus Várzea Grande: Projeto

Pauta Viva foi destaque em jornal

impresso da capital
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Ubuntu. Uma palavra que diz respeito a

uma filosofia africana cujo significado se

refere a coletividade dá título a um

projeto de educação desenvolvido no

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

Campus Fronteira Oeste, em Pontes e

Lacerda.

O projeto foi destaque no jornal A

Gazeta, de Cuiabá, com circulação

estadual, no dia 12 de junho.

JIFMT: Campus Cáceres

conquista medalha de ouro no

Judô

O atleta, Rafael Andrade, acadêmico do

3º semestre de Engenharia Florestal

conquistou na última quarta-feira (15/06)

a primeira medalha de ouro para o

Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo

na 3ª edição dos Jogos do Instituto

Federal de Mato Grosso, JIFMT. 

Campus Primavera do Leste

promove Projeto de Orientação

Profissional

Teve início no dia 09 de junho, no

campus do IFMT- Campus Primavera do

Leste o Projeto de Orientação

Profissional para as turmas do 3º Ano de

Eletrotécnica e 3º Ano de

Eletromecânica.

Licenciandos do Campus

Confresa participam de seminário

de formação de professores

Uma equipe   formada por professores e

alunos dos cursos de licenciatura de

IFMT-Campus Confresa participou do I

Campus Avançado Sinop

conquista Ouro e Prata nos 3º

JIFMT, em Tangará da Serra       

Foram cinco dias de muita garra e

determinação para os alunos/atletas do

Instituto Federal de Mato Grosso-

Campus Avançado Sinop, participam dos

Jogos do Instituto Federal (JIFMT).
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Seminário das Licenciaturas do Instituto

Federal, com o tema  FORMAÇÃO DE

PROFESSORES: CONSOLIDAÇÃO DAS

LICENCIATURAS NO IFMT, realizado

entre os dias 23 a 25 de maio no campus

de Jaciara-MT. 

Festa Junina Campus

São Vicente

O Campus  São Vicente

convida seus alunos e

servidores para a Festa

Junina 2016, a ser

realizada no dia 29 de

junho, às 19h30. 

 

JIFMT: Melhores

momentos da abertura 

Campus Tangará da

Serra lançou um vídeo

dos melhores momentos

da abertura dos 3º Jogos

do Instituto Federal de

Mato Grosso.  

IFMT Barra do Garças

lança o "Informa 03"

O informativo mostra os

fatos relevantes do

campus como a 1º

Semana de Meio

Ambiente, visita a

emprensa JBS Couros,

alunos recebem

premiação na OBMEP,

entre outros. 
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