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Reitor declarou em reunião do CODIR que o IV Workif ocorrerá em agosto

O Reitor do Instituto Federal de Mato Grosso, professor José Bispo Barbosa, declarou

na reunião do Colégio de Dirigentes (CODIR) realizada no dia 26 de abril, no auditório

da reitoria, que o IV Workif será realizado no período 09 a 13 de agosto de 2016, no

Centro de Eventos do Pantanal.

 

Mestrado em Ensino a ser

ofertado em associação entre

IFMT e UNIC tem proposta

recomendada pela CAPES

A Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC)

divulgou na segunda-feira, 25, os

resultados da apreciação de propostas

de cursos novos (APCN) acadêmicos e

profissionais. 

 

CPA realizou reunião visando

consolidação das subcomissões

locais nos campi do IFMT  

A Comissão Permanente de Avaliação

(CPA) do IFMT realizou, nos dias 19 e 20

de abril, reunião para consolidação das

subcomissões locais nos campi da

instituição e para mais uma etapa de

formação de seus representantes.

Campus Várzea Grande participou

de ação contra o Aedes realizado

pela Reitoria

Estudantes do IFMT-Várzea Grande

foram convidados para participar de mais

uma ação de combate e conscientização

contra o mosquito Aedes aegypti.

Encontro Nacional debateu sobre

o Programa Mulheres Mil  

Servidores docentes e técnico-

administrativos (TAEs) das instituições da

Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica participaram nos

dias 26 e 27 de abril, do Encontro
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  Nacional do Programa Mulheres Mil, em

Brasília.

 

Atualizada: IFMT divulga edital de

Processo Seletivo para Remoção

de servidores entre os campi

 

O Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio da Diretoria Sistêmica de Gestão de

Pessoas (DSGP),  torna público o Edital

41/2016, que trata do Processo Seletivo

Simplificado para Remoção de servidores

entre os campi do IFMT. 

 

MEC promove concurso de vídeo

sobre pesquisa para conhecer e

combater o Aedes aegypti

“Sua escola está participando da

Semana Nacional de Mobilização da

Família e da Comunidade Escolar

pelo Combate ao Aedes aegypti? Se

estiver, reúna três amigos e um

professor para, juntos, produzirem

um vídeo que mostre como vocês

estão prevenindo e combatendo os

focos do mosquito transmissor da

dengue, da febre chikungunya e do

zika vírus.”

Campus Várzea

 Grande: Divulgado resultado final

do Concurso Fotográfico Uma

Imagem Contra o Aedes

No dia 09 de abril de 2016 foi realizado o

primeiro Concurso Fotográfico do

Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT

Campus Várzea Grande, com o tema

"Uma imagem contra o Aedes". O

concurso faz parte da campanha do MEC

contra o Zika  vírus e o mosquito  Aedes

aegypti e foi voltado para os cursos de

Ensino Médio Integrado

Campus Primavera do Leste:

Professora de Espanhol está entre

os Finalistas do I CONCURSO DE

MICRORRELATOS EN ESPAÑOL –

“Bem-te-li”

Concorrendo com vários escritores do

Brasil, a professora de

Espanhol/IFMT/PDL, Silvana Aparecida

Teixeira, ficou entre os sete finalistas no I

CONCURSO DE MICRORRELATOS EN

ESPAÑOL – “Bem-te-li”, promovido pela

Consejería de Educación de la Embajada

de España en Brasil. Os três primeiros

lugares ficaram para Curitiba, Maceió e

Maringá.

Projeto de extensão do Campus

Avançado de Diamantino visitou a

APAE e atendeu alunos com

cortes de cabelo

Disciplina de Artes promoveu o

"Abril pro Hip Hop" no Campus

Alta Floresta

No dia 15 de abril, o  Campus  Alta
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No dia 14 de abril, o IFMT - Campus

Avançado de Diamantino, por meio do

Projeto de Extensão – Cabeleireiro

Assistente, esteve na APAE (Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais) do

município, e os alunos do Curso de

Cabeleireiro Assistente puderam cortar o

cabelo dos alunos da instituição.

Floresta realizou a atividade Abril pro Hip

Hop. Os alunos do segundo ano do

Curso Técnico em Administração

Integrado ao Ensino Médio, coordenados

pelo professor de Artes, Eduardo

Machado dos Santos, se debruçaram

sobre os elementos dessa cultura de rua

e movimento social, surgido em Nova

York na década de 1960 e hoje umas

das vertentes mais expressivas da

juventude

Campus Sorriso aplicou prova da

Olimpíada Internacional

Matemática Sem Fronteiras

Mais de 40 estudantes do Instituto

Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Campus Sorriso participaram, no último

sábado (16/04), da Olimpíada

Internacional Matemática Sem Fronteiras

(MSF).

IFMT e Projeto Ciranda se

uniram para formar novos

músicos em Rondonópolis

O IFMT-Campus Rondonópolis realizou

neste mês uma parceria com o Instituto

Ciranda Música e Cidadania, e promete

render bons frutos musicais

no município. 

Campus Confresa inicia ano letivo

2016

Numa acolhida logo pela manhã os

alunos ouviram os informes gerais

relacionados a sua rotina e horários e

conheceram os professores e técnicos

administrativos da instituição.

Depoimento de vida de uma Surda

e entrega de certificados

finalizaram Curso de Extensão de

Libras no Campus Várzea

Grande  

Vinte e cinco (25) estudantes do Curso

de Extensão de Língua Brasileira de

Sinais – Libras, nível Básico do Instituto

Federal de Mato Grosso -

IFMT  Campus  Várzea Grande

receberam seus certificados no último dia

20 de abril, quarta-feira passada.
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Projeto do Campus Cuiabá é

selecionado entre os melhores do

País

O projeto orientado pela professora

Juzélia Santos e desenvolvido pelo ex-

aluno João Medeiros Escola, do Campus

Cuiabá, foi selecionado entre os três

melhores do Brasil na 8ª Edição do

Prêmio Projetos Inovadores, promovido

pelo Sinduscon e Sindimetal do Paraná,

com apoio do SESI PR.

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,

realizam  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.

Campus Bela Vista realizou em

março a premiação do 3º Festival

de Vídeo Curta Metragem

Ambiental

IFMT -Bela Vista realizou no dia 21 de

março, no Centro Cultural da

Universidade Federal de Mato Grosso

(UFMT), a premiação do 3º Festival de

Vídeo Curta Metragem Ambiental.

Campus Cáceres convida alunos

para participerem do processo de

criação e escolha do novo

uniforme do Campus    

O IFMT - Campus Cáceres – Prof.

Olegário Baldo convida todos os alunos

para participar do processo de criação e

escolha do novo uniforme escolar.

Biologia em Foco: Exposição no

IFMT - Cáceres aborda

Reprodução, Sexualidade e

Igualdade de Gêneros       

Jovens alunos do primeiro ano dos

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino

Médio em Agropecuária e Informática do

IFMT - Campus Cáceres - Prof. Olegário

Baldo deram uma 'aula' de conhecimento

e maturidade ao tratar da temática

Sexualidade, Reprodução e   Igualdade

de Gêneros.

Campus Primavera do Leste:

 Alunos homenagearam Miguel de

Cervantes      

Em comemoração aos 400 anos de

nascimento do escritor espanhol Miguel

de Cervantes Saavedra, autor de Don

Quijote de La Mancha, alguns alunos

do  IFMT  campus  Primavera do Leste

foram convidados para a celebração, que

ocorreu no último sábado (23/04).

Encontro de professores debateu Comissão de Sustentabilidade
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cultura afro-brasileira em Vila Bela

O Instituto Federal de Educação de Mato

Grosso (IFMT), Campus Pontes e

Lacerda – Fronteira Oeste, realizou  em

Vila Bela um encontro de professores da

região com o tema “Estudos da

Literatura, Cultura e História Africana e

Afro-Brasileira”.

lançou informativo sobre os

quatro R's

A Comissão de Sustentabilidade do IFMT

Câmpus São Vicente lançou esta

semana um material informativo a

respeito dos quatro R's da

sustentabilidade:  Reduzir, Reutilizar,

Reciclar e Repensar.

Alunos do Curso Técnico

Subsequente em Guia de Turismo

participaram da FIT - Feira

Internacional de Turismo

Os alunos do Curso Técnico

Subsequente em Guia de Turismo do

IFMT -  Campus Alta Floresta,

acompanhados pelo  professor de

Turismo, Fabrício Rodrigues Del Giúdice

Pereira, participaram da FIT (Feira

Internacional do Turismo)  – Pantanal

2016.

Campus Cuiabá promove VI

Semana de Secretariado

Executivo

Acontece nesse sábado, 30/04, no hotel

Fazenda Mato Grosso, a VI Semana de

Secretariado Executivo, que pretende

reunir acadêmicos, professores e

profissionais da área em torno do tema

“A Formação Continuada e Seus

Desafios”.
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