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Obra do Campus Primavera do Leste foi inaugurada

na última quinta-feira (12/05)     

O Campus Primavera do Leste, do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT),
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foi  inaugurado na última  quinta-feira, dia 12 de maio, às 16h30min, na avenida Dom

Aquino, nº 1.500, bairro Parque Eldorado, município de Primavera do Leste (MT). O

prédio tem uma estrutura de 4.347,57 m² de área construída, composto por saguão

principal , auditório, área de convivência, biblioteca, pavilhão administrativo e pavilhão

de salas de aula. O valor investido para construção foi de R$ 10 milhões, do governo

federal, que faz parte do Programa de Expansão da Rede Federal de Educação

Profissional Científica e Tecnológica.

 

O Comitê de Ética em Pesquisa

com seres humanos do IFMT está

aberto para apreciação de

trabalhos de pesquisa com seres

humanos

Credenciado junto à Comissão Nacional

de Ética em Pesquisa (CONEP), do

Ministério da Saúde, em 29 de abril de

2016 (sendo cadastrado sob o nº 8055),

o Comitê de Ética em Pesquisa com

seres humanos do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato

CONSUP: Consulta pública para o

Regimento Disciplinar Discente

O Conselho Superior (CONSUP) do

Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio do conselheiro relator  Osvaldo

Cavalcante Júnior Silva, vem promover a

realização de consulta pública do

Regimento Disciplinar Discente até o dia

30 de maio de 2016.
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Grosso (CEP/IFMT) está ativo, atuante e

aberto para apreciação de trabalhos de

pesquisa da comunidade acadêmica em

geral que envolvam seres humanos ou

materiais deles advindos.

 

PROEX e PROEN promovem

consulta pública do Regulamento

dos Cursos de Formação Inicial e

Continuada (FIC) do IFMT              

As Pró-Reitorias de Extensão e Ensino

promovem consulta pública sobre o

Regulamento dos Cursos de Formação

Inicial e Continuada (FIC) do Instituto

Federal de Mato Grosso (IFMT).

 

3º JIFMT: A cerimônia de abertura

será no dia 12/06, na cidade de

Tangará da Serra

A cerimônia de abertura do 3º Jogos do

Instituto Federal de Mato Grosso será no

dia 12 de junho (domingo), às 18 horas,

no Tangará Tênis Clube (TTC).
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IFMT Campus Várzea Grande dá

início às atividades do projeto

PlantART

No dia 10 de maio de 2016, os

coordenadores do Projeto PlantART do

IFMT - Campus Várzea Grande e

representante da Pró-Reitoria de

Extensão (PROEX), realizaram uma

reunião na Federação Mato-grossense

das Associações de Moradores de

Bairros (FEMAB), com a comunidade do

bairro Pólvora, em Cuiabá. A reunião

tinha o objetivo de explicar para os

moradores o que é o projeto e o que

será feito a partir de agora.

 

Dê sua opinião: Participe do Plano

Estratégico Institucional de Ações

de Permanência e Êxito dos

estudantes do IFMT

O Instituto Federal de Mato Grosso quer

saber sua opinião, através de uma

pesquisa que subsidiará a sistematização

do Plano Estratégico Institucional de

Ações de Permanência e Êxito dos

Estudantes.

Inauguração do IFMT - Campus

Primavera do Leste foi destaque

no Bom Dia Mato Grosso

I Seminário das Licenciaturas do

IFMT começa nesta segunda-feira
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A inauguração do IFMT Campus

Primavera do Leste foi destaque no Bom

Dia Mato Grosso no dia 19 de maio.

Clique no link e veja a matéria. .

O I Seminário das Licenciaturas do

IFMT, III Seminário Integrador do PIBID e

o  III Seminário da Licenciatura em

Ciências da Natureza  começam na

próxima segunda-feira (23 de maio), em

Jaciara-MT.

IFMT: Coordenador das ações de

combate e sensibilização contra o

Zika Vírus se reuniu com

representante da SEDUC-MT para

tratar sobre o concurso de vídeo

do MEC

O coordenador das ações de

 

IFMT lança edital de Processo

Seletivo com 10 vagas para

professores substitutos, edital nº

51/2016

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) abriu inscrições para o Processo

Seletivo para professores substitutos
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sensibilização, de mobilização, de vistoria

e de limpeza para eliminação de focos do

mosquito Aedes aegypti no IFMT,

professor Claudio João Bernardi, visitou

na última sexta-feira, dia 13 de maio, o

superintendente de Formação dos

Profissionais da Educação do Estado de

Mato Grosso, Kilwangy kya Kapitango-a-

Samba.

(Edital n.º 51/2016), com oferta de 10

vagas.

Iniciadas as aulas dos cursos de

idiomas do campus Várzea

Grande

Iniciaram-se as aulas dos novos cursos

FIC - Formação Inicial e Continuada, do

Instituto Federal de Educação de Mato

Grosso - IFMT Campus Várzea Grande.

IFMT Campus Sorriso

teve inauguração oficial no dia 13

No aniversário de Sorriso, o Instituto

Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso inaugurou a

sede de seu campus no município. A

estrutura fica no bairro Santa Clara, em

um terreno de 10 mil m², que foi doado

ao IFMT em setembro de 2010.
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Nos dias 10 (terça-feira) e 12 de maio

(quinta-feira), 125 estudantes de 05

(cinco) novas turmas de Espanhol e

Inglês iniciaram suas atividades anuais.

 

IFMT - Campus Rondonópolis já

iniciou treinos para 3º JIFMT        

O 3º Jogos do Instituto Federal de Mato

Grosso (JIFMT) será realizado entre os

dias 12 a 17 de junho em Tangará da

Serra. E o IFMT- Rondonópolis já iniciou

a sua preparação para participar do

evento, que conta com 11 modalidades

de jogos.

Campus Confresa

comemorou sexto aniversário com

noite cultural

O IFMT campus Confresa festejou seu

sexto aniversário com uma noite cultural

organizada por servidores e alunos, no

sábado, 30 de abril. A aula inaugural do

campus Confresa aconteceu no dia 26

de abril do ano de 2010.
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Campus São

Vicente: Departamento de

Extensão promove cursos de

qualificação para discentes e

comunidade externa

O  Departamento de Extensão  do IFMT

São Vicente, em parceria com

o  Sindicato Rural de Santo Antônio do

Leverger  e  Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural  (Senar), tem

promovido diversos cursos destinados

tanto à comunidade de São Vicente

como para participantes externos.

Projeto do Campus Cuiabá

conquista 1º Lugar na 8ª Edição

do Prêmio Projetos Inovadores

O projeto orientado pela professora

Juzélia Santos e desenvolvido pelo ex-

aluno João Medeiros Escola, do Campus

Cuiabá, conquistou o 1º Lugar na 8ª

Edição do Prêmio Projetos Inovadores,

promovido pelo Sinduscon e Sindimetal

do Paraná com apoio do SESI PR.

Campus Alta Floresta assina novo

Termo de Parceria com o CEEDA –

Centro Educacional Especializado

em Deficiência Auditiva

IFMT Rondonópolis realizará ‘I

Encontro de Responsabilidade

Socioambiental’
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No dia 12 de maio, o  Campus  Alta

Floresta assinou novo Termo de Parceria

com o CEEDA – Centro Educacional

Especializado em Deficiência Auditiva,

para a oferta de Curso FIC de Língua

Portuguesa e Cultura Brasileira para

surdos, Básico.

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) Campus Rondonópolis irá realizar

nos dias 3 e 4 de junho o ‘I Encontro de

Responsabilidade Socioambiental’. Para

participar do evento e receber certificado,

o interessado deve realizar a  inscrição,

que é gratuita, até o dia 2 de junho,

através do blog do evento.

Técnico do IFMT - Campus

Avançado Guarantã do

Norte publica Artigo Científico em

Revista Internacional

O Zootecnista Thiago Cotrim, técnico-

Gavião Real encontrado por

ciclistas é encaminhado para o

IFMT Juína para avaliação

 

Na manhã do último sábado 14/05, uma
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administrativo  do IFMT -  Campus

Avançado Guarantã do Norte (GTA),

publicou neste mês de maio um artigo

científico intitulado “THE

COMPENSATORY GROWTH OF

SKELETAL MUSCLE CELLS IN

AMAZONIAN CATFISH

(PSEUDOPLATHYSTOMA

RETICULATUM FEMALE X LEIARIUS

MARMORATUS MALE)” pela revista

internacional Scientific Electronic

Archives, resultado de investigação em

parceira com outros pesquisadores

brasileiros.

equipe de ciclistas encontrou uma Harpia

(Gavião Real) em uma estrada vicinal do

Município de Juína, Mato Grosso, a 740

km de Cuiabá. A ave foi encontrada

caída no meio da pista, nas proximidades

da comunidade linha 06. Após ser

encontrada pelos ciclistas, foi resgatada

pelos bombeiros do município e

encaminhada para o IFMT-

Campus  Juína, onde  ficou  sob os

cuidados de biólogos e o veterinários do

Campus durante quase 4 dias.

Eleito modelo do novo uniforme

do IFMT Campus Cáceres - Prof.

Olegário Baldo

Alunos do Instituto Federal de Mato

Durante a 30ª Exporriso, stand do

IFMT focou na aproximação entre

instituição e comunidade
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Grosso, IFMT Campus Cáceres - Prof.

Olegário Baldo, participaram do

projeto  da criação e escolha do novo

uniforme escolar do campus. O processo

conduzido pela comissão, instituída pela

Direção Geral do  campus, por meio da

Portaria 48/2016, resultou na eleição do

modelo proposto pelos alunos que será

adotado em 2017.

Entre os dias 11 e 15 de maio, o Instituto

Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso

(IFMT)Campus  Sorriso esteve presente

na 30ª edição da Exporriso, em

um  stand  que demonstrou as

características da unidade sorrisense aos

visitantes da feira. O espaço foi cedido

pela Prefeitura de Sorriso, como uma

forma de dar visibilidade à unidade, que

oferece cursos no município desde 2012.

Faltam 23 dias para

o JIFMT 2016

Faltam apenas 23 dias

para o JIFMT 2016 em

Tangará da Serra

https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/durante-30-exporriso-stand-do-ifmt-foca-na-aproximacao-entre-instituicao-e-comunidade/
https://srs.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/durante-30-exporriso-stand-do-ifmt-foca-na-aproximacao-entre-instituicao-e-comunidade/
https://www.youtube.com/watch?v=eLy50lzP8ZU


Boletim Eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso

Reitoria | Assessoria de Comunicação da Reitoria

Assessoria de Comunicação do IFMT/Reitoria - (65) 3616-4122

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 Várzea Grande) Dieison D’Avila Guisolfi (Campus Sorriso), 

Edna Pedro (Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo), Jones Martinho (Campus Cuiabá), 

Luiz Pereira da Costa Júnior (Campus Juína),  Rafaela Souza (Campus Rondonópolis),  Sérgio

Thompson (Campus São Vicente), Telma da Silva Aguiar (Campus Confresa), Thiago André de

Almeida (Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste) e Vinicius Xavier Perpetuo (Campus Barra

do Garças)

Revisor de Textos: Ewerton Viegas

http://ifmt.edu.br/

 

 

https://portal.ifmt.edu.br/

