
IFMT oferecerá curso de Técnico 
em Informática e Recursos Humanos

Diretor Geral do IFMT – Campus Avançado de Tangará da Serra, Gilcélio Peres

este o resultado que ob-
tivemos”, comentou Gil-
célio Peres, diretor geral 
do campus avançado de 
Tangará.

Ainda em 2015, po-
rém, no 2º semestre, o 
IFMT irá oferecer dois 
cursos superiores de ní-
vel tecnológico, sendo 
de Gestão Comercial e 
Redes de Telecomunica-
ções, “nós percebemos 

através da nossa pesqui-
sa que o município con-
trata mais na questão de 
Serviços e do Comércio, 
esta área empresarial, en-
tão nossos eixos acaba-
ram sendo voltados mais 
para essas áreas, estes 
cursos também atendem 
este anseio da geração de 
empregos na cidade”.

O Diretor ainda lem-
brou da escolha dos cur-

sos técnicos acabaram se 
dando pelas facilidades 
e custos mais acessíveis, 
“os cursos na área de in-
formática tem um custo 
menor, por exemplo, nós 
adquirimos 50 computa-
dores, bons, aptos para 
administrar programas 
mais pesados, então tudo 
isso facilita para que o 
nosso instituto consiga 
gerenciar estes cursos”.
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O Instituto Federal de 
Mato Grosso, campus 
avançado de Tangará da 
Serra, realizou na últi-
ma segunda-feira, dia 11, 
a Audiência Pública, a 
fim de definir os cursos 
regulares que a institui-
ção disponibilizará para 
a população a partir do 
ano que vem. A audiên-
cia aconteceu no auditó-
rio do campus, no anti-
go prédio do Ceprotec e 
contou com a presença 
do Magnífico Reitor, Pro-
fessor José Bispo.

Para 2015, a partir 
do 1º Semestre, o ins-
tituto irá oferecer dois 
cursos de ensino médio 
integrado, Técnico em 
Informática e Técnico 
em Recursos Humanos, 
“nós apresentamos para 
a comunidade os eixos 
tecnológicos do Ministé-
rio da Educação a partir 
do levantamento econô-
mico que nós realizamos 
no município e a partir 
do que apresentamos 
a população escolheu 
quais seriam o que todos 
realmente queriam e foi 

Cursos de Química, Alimentos e 
Economia serão instituídos

O diretor geral do 
IFMT, campus avan-
çado de Tangará da 
Serra, Gilcélio Peres, 
ainda informou que 
através da audiência 
foram aprovados ou-
tros cursos de ensino 
médio integrado, de 
licenciatura e também 
bacharelado.

“Nós temos um pla-
no estratégico para 
cinco anos de colocar 
o nosso campus avan-
çado como um cam-
pus propriamente dito 
atuando efetivamente 
e com independência. 
Com isso, nós na au-
diência também apro-
vamos outros cursos, 
mas quero salientar 
para a população que 
estes vão demorar um 
pouco mais, devido o 
custo, a demanda por 
laboratórios, enfim, 
mas a população pode 
ter certeza que eles 
vão sim ser realizados 

em nosso instituto”.
Em relação ao en-

sino médio integrado, 
o IFMT vai oferecer o 
curso de Técnico em 
Alimentos e Técnico 
em Química, como 
também os cursos su-
periores de licenciatu-
ra em Química e o de 
bacharelado em Eco-
nomia. “São cursos 
escolhidos através de 
aclamação pela popu-
lação na audiência e 
com isso acreditamos 
que vamos atender um 
público que já espe-
rava por essas áreas”, 
destacou Gilcélio, 
lembrando que tudo 
será divulgado atra-
vés da imprensa e de 
outros meios, “com o 
apoio da imprensa, 
do site do instituto e 
demais meios vamos 
divulgar os editais, 
números de vagas, 
contratações, concur-
sos públicos da ma-
neira que for se apro-
ximando dentro da 
nossa programação”.
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