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Jornada Científica do Campus Diamantino iniciou na quarta (08/06) e

segue até hoje (10/06) com intensa programação

O Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Avançado Diamantino realiza, no período

de 8 a 10 de junho, a primeira edição de sua Jornada Científica de Ensino, Pesquisa e
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Extensão. Na tarde do dia 08, ocorreu a cerimônia de abertura do evento, com a

participação do diretor de planejamento executivo e reitor substituto, Willian de Paula, da

diretora-geral do Campus, Maria Auxiliadora de Almeida, demais dirigentes do IFMT,

pesquisadores e estudantes da instituição.

 

Comunicado: Informações gerais

sobre o credenciamento do 3º

JIFMT

A Comissão de Secretaria do 3º JOGOS

DO IFMT  comunica que os horários do

credenciamento para o evento acorrerão

no dia 12 de Junho de 2016, no Campus

Avançado Tangará da Serra

das 13h00min até as 17h00min. 

 

CONSUP: Prorrogado o prazo de

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, informa a

prorrogação do prazo da realização de

consulta pública do Regimento Disciplinar

Discente até o dia 19 de junho de 2016.
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final do edital nº 33/2016 para

Projetos de Pesquisa e Bolsas de

Iniciação Científica

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

divulgou no dia 06 de junho, o resultado

final dos projetos aprovados no Edital nº

033/2016 – Projetos de Pesquisa e

Bolsas de Iniciação Científica.

Reformulação e Ajuste do

Regulamento das Atividades

Docentes no IFMT

Face à publicação da Portaria

SETEC/MEC número 17, em 13/05/2016

no D.O.U, a Comissão de Reformulação

e Ajuste do Regulamento das Atividades

Docentes no IFMT reestruturou a

proposta do Regulamento de Atividades

Docentes (RAD) para atender às

diretrizes estabelecidas na referida

portaria.

Comunicado 03: Divulgada a lista

preliminar dos candidatos à

CIS/PCCTAE

 

A Comissão Eleitoral, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pela

Resolução n. 49, de 19 de abril de 2016,

divulga nos termos presente no Art. 15º

do Regulamento Eleitoral, a lista

Delegação de Pontes e Lacerda se

prepara para Jogos do IFMT

Mais de 80 alunos do Campus Pontes e
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preliminar dos CANDIDATOS a membros

da Comissão Interna de Supervisão da

Carreira dos Técnicos Administrativos em

Educação – CIS/PCCTAE.

Lacerda já estão de malas prontas para

participar dos 3º Jogos do Instituto

Federal de Mato Grosso (JIFMT), que

acontece entre os dias 12 a 17 de junho,

em Tangará da Serra. A delegação conta

com diversos atletas, nas modalidades

de vôlei, basquete, handebol, futebol de

salão, vôlei de areia, futebol, tênis de

mesa, natação e atletismo.

IFMT - Campus Alta Floresta marca

presença com estande na 30ª

Expoalta

O IFMT -  Campus Alta Floresta esteve

presente, entre os dias 23 e 28 de maio,

na 30ª Expoalta. O público que visitou o

estande teve a oportunidade de

conhecer melhor a missão do Instituto

Federal e  as atividades de ensino,

Projeto do IFMT registra mais de

20 espécies de morcegos em

matas urbanas de Sorriso

A diversidade de morcegos em

remanescentes florestais urbanos do

município de Sorriso é tema de um

projeto de pesquisa conduzido por um
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pesquisa e extensão desenvolvidas

no Campus.

 

pesquisador do IFMT.

Campus Sorriso: Mobilização de

acadêmicos do IFMT busca

conscientização durante a

Semana Nacional do Meio

Ambiente

Alunos do quinto semestre do curso

superior de Tecnologia em Gestão

Ambiental do IFMT Campus Sorriso

distribuíram no dia 02 de junho  mais de

duzentos pacotes de sementes para

plantio de aroeiras.

Alunos do IFMT - Campus Alta

Floresta produzem vídeo sobre o

combate ao Aedes aegypti

Com o objetivo de participar do concurso

de vídeo do Ministério da

Educação “Pesquisar e conhecer para

combater o Aedes aegypti”, os alunos

Gadiel Yossef, Igor Berlanda e João vitor

Marques, sob orientação do Professor de

Artes, Eduardo Machado dos Santos, do

Curso Técnico em Administração

integrado ao Ensino Médio, produziram o

vídeo "Viralize essa ideia", para

representar o IFMT - Campus Alta

Floresta.
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41º Jogos Estudantis

Cuiabanos: Equipe de handebol

do Campus Cuiabá é Campeã

A equipe de handebol masculina  do

Campus Cuiabá sagrou-se campeã dos

41º Jogos Estudantis Cuiabanos ao

vencer a equipe do Colégio Tiradentes

por 13 a 11 na final do tornei realizado

ontem, 06, nas quadras do Ginásio Dom

Aquino.

Campus Alta Floresta: Alunos do

Curso de Bacharelado em

Zootecnia participam do XXVI

Zootec

Os discentes  do Curso de Bacharelado

em Zootecnia, do Campus Alta Floresta,

participaram, nos dias 11,12 e 13 de

maio, do XXVI Congresso Brasileiro de

Zootecnia – ZOOTEC 2016, em Santa

Maria - RS. O evento foi comemorativo

aos 50 anos da Zootecnia no Brasil e,

concomitantemente ocorreu o XVII

Congresso Internacional de Zootecnia,

dentre outros eventos relacionados. Os

acadêmicos apresentaram três trabalhos

no Zootec. 
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Campus Cuiabá: Audiência

pública colheu sugestões de

alunos para Regimento Disciplinar

O Diretor de Ensino do Campus Cuiabá,

José Carlos de Figueiredo, avaliou como

positiva a Audiência Pública realizada no

dia 06 de junho, que colheu sugestões

dos alunos para o Regimento Disciplinar

do IFMT.

Delegação de São Vicente realiza

treinos intensos para conquistar

medalhas no 3º JIFMT

Estão intensos os treinos da delegação

do IFMT Campus São Vicente para o 3º

Jogos do Instituto Federal de Mato

Grosso (JIFMT), que acontece entre os

dias  12 e 17 de junho, em Tangará da

Serra.

Exploração Sexual será tema de

palestra no IFMT - Rondonópolis

Campus Juína aplicou provas da

OBF - Olimpíada Brasileira de

Física
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Exploração sexual de crianças e

adolescentes será tema de debate no

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

Campus Rondonópolis entre os dias 15 e

17 de junho.

O Instituto Federal de Educação Ciência

e Tecnologia de Mato Grosso Campus

Juína aplicou no dia 19 de maio  as

provas da 1ª etapa da Olimpíada

Brasileira de Física. Participaram os

estudantes dos 1°, 2° e 3°  anos  do

Ensino Médio.

IFMT - Campus Primavera do

Leste divulga edital do Programa

de Auxílio Permanência com oferta

de 10 bolsas

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) - Campus Primavera do Leste,

por meio da Comissão de Assistência

Estudantil e da Direção Geral torna

pública a abertura do período de

solicitação de participação no programa

de Auxílio Permanência, com oferta de

Abertas as inscrições para o I

Seminário Estadual de Práticas de

Estágio Curricular Supervisionado

em Matemática

O Campus Campo Novo do Parecis

sediará no período de 17 a 19 de julho o

I Seminário Estadual de Práticas de

Estágio Curricular Supervisionado em
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10 bolsas-auxílio pelo período de 6

meses.

Matemática.

Assista: IFMT - Barra

do Garças/ Informa 02

Veja o informativo  com

fatos relevantes do

campus, como formatura

de cursos técnicos, visita

técnica, aplicação do

Toefl, entre outros.
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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
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