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PROEX realizou Fórum de Dirigentes de Extensão do IFMT e Curso de

Elaboração de Projetos  

A Pró-reitoria de extensão (PROEX) do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

realizou, no período de 5 a 7 de abril, o Fórum de Dirigentes de Extensão do IFMT e o

Curso de Elaboração de Projetos de Extensão. A abertura teve a presença do diretor de

planejamento executivo do IFMT, Willian de Paula, representando o reitor do IFMT, José

Bispo Barbosa. O evento foi coordenado pelo pró-reitor de extensão, Levi Pires de

Andrade, e contou ainda com a participação dos pró-reitores de ensino, Ghilson

Ramalho Correa, e de pesquisa e inovação, Wander Miguel de Barros.

 

IFMT lança edital de seleção para

formação de cadastro de reserva

de bolsistas do PIBID   

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) lançou na quarta-feira (13/04) o

processo de seleção de estudantes dos

cursos de licenciaturas candidatos a

bolsas de Iniciação à Docência dentro do

PIBID (Programa Institucional de Bolsa

de Iniciação à Docência), relativas à

proposta submetida pelo IFMT ao Edital

CAPES n.° 061/2013.

IFMT lança edital de Processo

Seletivo com 15 vagas para

professores substitutos     

Durante os dias 29, 30 e 31 de março

ocorreu 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.

Projeto usa Guerra Fria e Corrida

Espacial para explicar física e

geoprocessamento

Terminou na quinta-feira (07), uma série

Comemorações dos 73 anos do

IFMT São Vicente acontecem

neste sábado
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de quatro encontros resultados da

atividade de extensão “Guerra Fria e

Corrida Espacial: entre satélites e

foguetes” realizado pelo Geotec com

objetivo de discutir conteúdos de

Geotecnologia a partir da Tecnologia

Espacial Aplicada. 

As comemorações do  73º aniversário

do IFMT - Campus São

Vicente  acontecem no próximo

sábado, 16 de abril, junto ao Encontro

de Egressos 2016  e o  3º Encontro de

Aposentados e Pensionistas. 

Campus Primavera do Leste

realizou solenidade de formatura

de 50 alunos de quatro cursos

técnicos   

Na noite do dia dois de abril ocorreu a

Solenidade de Formatura dos Cursos

Técnicos subsequentes e PRONATEC do

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

- Campus Primavera do Leste. Os alunos

formandos são dos Cursos Técnico em

Eletromecânica Subsequente, Técnico

em Eletrotécnica, Técnico em

Eletrotécnica PRONATEC  e Técnico em

Edificações PRONATEC, totalizando 50

alunos. 

Premiação dos Jogos

Olímpicos: Experiências no

esporte como aprendizado para

a vida

A cerimônia de premiação dos III jogos

Olímpicos do IFMT Campus Cáceres –

Prof. Olegário Baldo, realizada no

último sábado, foi marcada por um

ambiente de descontração, alegria,

participação e colaboração. 

IFMT divulga relação de notas e

candidatos classificados para

etapa III do Processo de Seleção

do Mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) divulgou nesta segunda-feira

(11/04) o resultado da fase II (prova de

conhecimentos específicos) do processo

seletivo de vagas remanescentes para o

curso de mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos, ofertado pela

instituição no Campus Cuiabá - Bela

Vista.

Campus Pontes e Lacerda

oferece curso de Atendimento

ao Público  

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) Campus Pontes e Lacerda –

Fronteira Oeste abriu na quarta-feira

(13)  as inscrições para o curso de

Atendimento ao Público. A capacitação

é aberta à toda população com 30

vagas, sendo seis reservadas para

pessoas com necessidades especiais.

Projeto do Campus Campo Novo

do Parecis promove a

ressocialização através da

educação  

Comitiva da Reitoria do IFMT faz

visita ao campus Confresa
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O Instituto Federal de Mato Grosso –

Campus Campo Novo do Parecis, em

parceria com a cadeia pública do

município,  está desenvolvendo um

projeto de extensão intitulado como

“Ressocializando através da educação”.

O reitor do IFMT, José Bispo Barbosa,

visitou  o Campus Confresa

acompanhado do reitor substituto,

Willian de Paula e do Pró-Reitor de

Pesquisa e Inovação,  Wander Miguel

de Barros. O momento serviu para a

equipe conversar com os servidores e

conhecer os projetos em andamento. 

Campus Rondonópolis participa

de debate sobre o Mundo Rural

Brasileiro

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) Campus Rondonópolis irá

participar entre os dias 28 e 29 de abril

do evento “O Mundo Rural Brasileiro”,

que será realizado na Universidade

Federal de Mato Grosso (UFMT).

Estudantes do Campus Sorriso

participam da XII Olimpíada

Brasileira de Biologia       

No último sábado (09), estudantes do

Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Campus Sorriso participaram da prova

que marca a 1ª Fase da XII Olimpíada

Brasileira de Biologia, evento realizado

pela Associação Nacional de

Biossegurança (ANBio).

Campus Avançado Diamantino

desenvolve projeto de extensão

com alunos da Instituição Idosos

do Município de Alto Paraguai

Aconteceu no campus Avançado

Diamantino no dia 04/04/2016 uma ação

do “Projeto Tecnologia e Educação:

integrando gerações” objetivando

proporcionar a integração entre a

comunidade institucional com a

sociedade.

Estudantes de cursos técnicos

do IFMT Várzea Grande farão

visita técnica em São Paulo

Durante esta semana, entre os dias 12

e 16 de abril de 2016, estudantes dos

Cursos Técnicos do Instituto Federal

de Educação de Mato Grosso -

IFMT  Campus  Várzea Grande

realizarão uma visita técnica em São

Paulo.

Em audiência pública IFMT ouviu a

população e Guarantã em relação

aos cursos 

São Vicente realiza formatura de

sua 36ª turma do curso Técnico

em Agropecuária 
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A audiência pública do Instituto Federal

do Estado de Mato Grosso para o

Campus avançado de Guarantã do Norte

aconteceu na noite desta quinta-feira

(31-03) nas dependências da Câmara

Municipal. 

O IFMT - Campus Avançado Lucas do

Rio Verde esteve presente no Show

Safra BR 163 2016 no período de

29/03 a 01/2016. Em parceria com a

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio

Verde o Campus Avançado utilizou do

stand da Prefeitura para apresentar à

comunidade luverdense os cursos que

oferta no município, bem como o

planejamento de expansão e oferta de

novos cursos técnicos e tecnológicos.
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