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Com premiação do Desafio da Sustentabilidade, IFMT adquire conjuntos

de iluminação, aparelhos de ar-condicionado e sistemas de energia solar

     

A conquista do 2° lugar nacional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) no Desafio Sustentabilidade, promovido

pelo Ministério da Educação – MEC, gerou uma premiação de R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais) para a instituição. Com este recurso foram adquiridos 35

conjuntos de iluminação solar externo, 61 aparelhos de ar condicionado e dois

sistemas de energia solar. 

Inscrições abertas para a segunda

edição da Caminhada da

Qualidade de Vida do IFMT

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) realizará no dia 16 de abril

(sábado), no Parque Mãe Bonifácia, em

Cuiabá, a segunda edição da Caminhada

da Qualidade de Vida. Dentre os

objetivos do evento estão a promoção de

hábitos saudáveis e a integração entre

servidores. 

Após eleição de representantes,

CPA realizou primeira reunião,

escolha de presidente e atividade

de capacitação

A Comissão Permanente de Avaliação

(CPA) do IFMT realizou nos dias 21 e 22

de março suas primeiras atividades após

as eleições de representantes dos

segmentos  que compõem a nova

comissão. Na primeira reunião houve a

escolha do docente Elias Leite Pereira

Júnior, do Campus São Vicente, para

ser o presidente da Comissão.

IFMT abre inscrições do Exame de

Seleção para o Campus Avançado

de Guarantã do Norte

IFMT realizou palestra e primeira

reunião ordinária do Comitê de

Ética em Pesquisa
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O IFMT está com inscrições abertas para

o processo seletivo de seu primeiro curso

a ser ofertado no Campus Avançado de

Guarantã do Norte. São 70 vagas para o

Curso técnico em Agropecuária integrado

ao ensino médio, no período integral,

com duração de 3 anos. As inscrições

devem ser feitas de 29 de março a 10 de

abril de 2016, exclusivamente no site da

Seleção do IFMT.

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio de sua Diretoria de

Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa e

Inovação (Propes), realizou no dia 31 de

março, no auditório da Reitoria, a

palestra "Comitê de Ética em Pesquisa",

proferida pela professora doutora Shirley

Ferreira Pereira, coordenadora do

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMT. 

I Seminário das Licenciaturas do

IFMT acontece em maio –

Inscrições abertas 

O Núcleo Avançado de Jaciara (Najac),

do IFMT -  Campus São Vicente, em

parceria com o programa

Prodocência/Capes e com a Pró-Reitoria

de Ensino do IFMT, realiza, de  23 a 25

de maio, o I Seminário das Licenciaturas

do IFMT, III Seminário Integrador do

PIBID e o III Seminário da Licenciatura

em Ciências da Natureza.

Servidores de 14 campi

fizeram curso de capacitação em

Sistema de Gestão Acadêmico  

Durante os dias 29, 30 e 31 de

março aconteceu no Instituto Federal de

Mato Grosso (IFMT) Campus

Rondonópolis, o curso de capacitação

em Sistema de Gestão Acadêmico,

através do programa Q-Acadêmico. O

curso teve a participação de

aproximadamente 40 servidores, de 14

campi do Estado.

 

Professores do IFMT Cuiabá

foram homenageados pela

Câmara Municipal

Os professores Vicente Pedroso e Noel

Constantino, do Departamento da Área

de Serviços, foram homenageados  no

dia  16/03  pela Câmara Municipal de

Cuiabá com uma Moção de Aplausos

proposta pelo vereador Allan

Kardec, aprovada por unanimidade pelos

vereadores da capital. 

 

Campus Cuiabá: Programa

pretende preparar servidores para

aposentadoria

 

Com o objetivo de colaborar para que a

aposentadoria dos servidores seja

planejada, o Serviço de Psicologia do

Campus Cuiabá lançou no dia 22/03, às

19h, na sala anexa ao Departamento da

Área de Base Comum, o Programa de

Pré-aposentadoria, que prevê oito

encontros, com vivências e palestras

sobre legislação, saúde e bem-estar.
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Dia da Poesia: Sarau poético,

literário e musical reuniu dezenas

no Campus Cuiabá

O V Sarau Poético, Literário e Musical,

denominado A Poesia (pé) de Passagem,

realizado no dia 14 de março, em

homenagem ao Dia da Poesia, lotou o

anfiteatro do campus com poetas

cuiabanos, estudantes, professores e

servidores, que prestigiaram

apresentações de livros de poesia,

declamações de poesias e peças

musicais.

Campus São Vicente: Alunos

participaram de palestra sobre

os problemas fomentados pelo

consumo do álcool

Alunos do Ensino Médio do IFMT

Câmpus São Vicente participaram no

dia 15 de março  da palestra “Curta a

vida sem nenhuma dose de

arrependimento”, que fez parte do

projeto “De bem com a vida”,

promovido pela Polícia Judiciária Civil

de Mato Grosso.

Campus Várzea Grande realizou

Aula Magna do Curso Superior de

Tecnologia em Gestão Pública

O Instituto Federal de Mato Grosso -

IFMT Campus Várzea Grande realizou

no dia 21 de março de 2016, a aula

magna do Curso Superior de Tecnologia

em Gestão Pública. O evento contou com

a participação do Reitor do Instituto, José

Bispo, da Diretora do campus Várzea

Grande, Sandra Maria de Lima, de

servidores, estudantes e familiares.

Campus Juína: Alunos

realizaram mostra "Sistemas do

Corpo Humano"

Os alunos dos terceiros anos dos

cursos técnicos em Agropecuária e

Meio ambiente do IFMT Campus Juína

realizaram no dia 15 de março,  no

saguão principal do campus, uma

mostra relacionada ao tema "Sistemas

do Corpo Humano''.

IFMT Campus Sorriso realizou a IV

Jocipe

Com a apresentação de 65 trabalhos e a

realização de 9 palestras, a IV Jornada

Científica de Pesquisa e Extensão do

IFMT Campus Sorriso (IV Jocipe)

teve  início no dia 23 de março, no

auditório da unidade de ensino.

Campus Cuiabá - Bela Vista

realizou primeira edição de sua

GinQuim - Gincana de Química   

O Instituto Federal de Mato Grosso -

Campus Cuiabá - Bela Vista realizou

no dia 18 de março, a primeira edição

da "GinQuim" - Gincana de Química,

reunindo estudantes de nível médio e
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superior cursantes da disciplina de

Química Orgânica. 

Dia de Inclusão: Estudantes

fizeram aula de educação física

usando cadeiras de rodas

Alunos do 2º ano do curso Técnico em

Agropecuária do IFMT São Vicente

tiveram no dia 29 de março uma aula de

Educação Física um tanto quanto

diferente: usando cadeiras de rodas.

IFMT Tangará da Serra realizou

Páscoa Solidária

O IFMT campus avançado Tangará da

Serra  realizou no dia 23 de março, a

Páscoa Solidária, uma ação

extensionista que tem por objetivo

alegrar o dia de crianças nas escolas

públicas do município. O evento foi

realizado em duas escolas municipais:

Fábio Diniz Junqueira e Décio Burali.

IFMT - Pontes e Lacerda participa

do Projeto Rondon

Oito alunos do IFMT-Campus Pontes

e Lacerda participaram do Projeto

Rondon - Operação Paiaguás, no

município de Poxoréu, distante 240

quilômetros de Cuiabá (MT). 
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