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Campus Sorriso e Campus Avançado de Lucas do Rio Verde são

inaugurados em cerimônia em Brasília

O Campus  Sorriso e  Campus Avançado Lucas do Rio Verde foram inaugurados pela

presidente da República, Dilma Roussef e o ministro da Educação, Aloizio Mercandante,

em cerimônia coletiva com outros 39 campi de 21 Institutos Federais no Brasil, nessa

segunda-feira, dia 09 de maio, no Palácio do Planalto, em Brasília – DF. Na cerimônia,

houve também a assinatura da portaria de autorização de funcionamento de mais 61

campi de Institutos Federais e atualiza a relação de unidades que integram a Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

 

 

Iniciadas as atividades da quinta

turma do Programa de Mestrado

em Ciência e Tecnologia de

Alimentos do IFMT

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) realizou na tarde da última sexta-

feira (06) a aula inaugural da quinta

turma do Programa de Mestrado em

Ciência e Tecnologia de Alimentos. O

IFMT realizou aula inaugural do

curso de língua portuguesa para

estrangeiros

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) realizou na noite da última quinta-

feira (05) a aula inaugural do Curso de

Língua Portuguesa para Estrangeiros,

direcionado para falantes da Língua

Francesa e falantes da Língua Inglesa.
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evento aconteceu no auditório do

Campus Cuiabá - Bela Vista, local de

oferta do curso.

 

10° Encontro Nacional do Fortec

começa hoje em Cuiabá    

Começa hoje (10.05), em Cuiabá, a

décima edição do Fortec. Esta será a

primeira vez que Mato Grosso recebe o

evento, que reúne anualmente

especialistas nacionais e internacionais,

além de representantes governamentais

e empresários, para compartilhar

experiências e discutir questões

referentes à inovação tecnológica do

País.

 

Representantes de Relações

Internacionais discutem

planejamento e alinhamento em

evento na Reitoria   

A Diretoria Sistêmica de Relações

Internacionais (DSRI) do Instituto Federal

de Mato Grosso (IFMT) realizou nos dias

5 e 6 de maio uma Reunião com a

equipe de representantes dos campi na

área de relações internacionais.

 

Edital 41/2016: IFMT divulga

resultado preliminar de processo

seletivo de remoção interna

 

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio da Diretoria Sistêmica

de Gestão de Pessoas (DSGP), divulga o

resultado preliminar do Processo Seletivo

Simplificado para Remoção de

Servidores entre os campi do IFMT. O

período recursal segue até a data de 11

de maio, às 17 horas.

 

Reitoria realizou IV Encontro de

Comunicadores do IFMT 

Os comunicadores do Instituto Federal

de Mato Grosso se reuniram nos dias 04

e 05 de maio, no Campus Bela Vista,

para deliberar assuntos acerca da área

de comunicação, além de iniciar o

processo de construção da Política de

Comunicação do IFMT.

Campus Várzea Grande realizará I

Jornada Científica - "Expedições

Seculares"

IFMT - Campus Alta Floresta

realizou II Mostra de Foguetes  
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O Instituto Federal de Mato Grosso -

IFMT  Campus  Várzea Grande realizará

nos dias 24 e 25 de maio de 2016, sua I

Jornada Científica de Pesquisa e

Extensão - "Expedições Seculares".

O IFMT - Campus  Alta Floresta realizou

na  sexta-feira (06/05) a II Mostra  de

Foguetes, como parte da MOBFOG

(Mostra Brasileira de Foguetes).

Pesquisadores do IFMT– PDL

apresentaram trabalhos no XIV

EREGEO   

Realizado entre os dias 21 a 24 de abril,

na cidade de Goiás - GO, o XIV Encontro

Regional de Geografia - EREGEO é um

evento bienal  realizado pela Associação

de Geógrafos do Brasil (AGB), que reúne

pesquisadores em Geografia para

discutir temas pertinentes principalmente

à região Centro-Oeste.

Campus Tangará da Serra: Alunos

do Proeja realizaram visita técnica

na Usina Juba Dois

No  sábado, 07 de maio,  os alunos dos

cursos técnicos em Administração e

Comércio, modalidade Proeja, do IFMT

campus avançado Tangará da Serra,

realizaram uma visita técnica na Usina

hidrelétrica de Juba Dois, empresa

Brennand Energia.

Campus Cuiabá - Bela Vista

participou do I Congresso Técnico

do JIFMT 2016

Nos dias 27 e 28 de abril aconteceu na

sede do  campus  avançado de Tangará

da Serra,  o I Congresso Técnico da

terceira edição dos Jogos do Instituto

Federal de Mato Grosso (JIFMT).

Campus Primavera do Leste:

Apresentação no Evento de

Comemoração de 400 anos de

Cervantes     

"Foi um sucesso", nas palavras da

professora Silvana Teixeira, que

acompanhou e participou da peça de

teatro apresentado também pelos alunos

do IFMT - PDL, no dia 23 abril em
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Cuiabá.

Campus Cáceres: Alunos e

professores de Engenharia

Florestal apresentam trabalhos em

Congresso Nacional de Educação

Ambiental

Resultados de trabalhos acadêmicos

sobre impactos ambientais ocorridos em

municípios do pantanal mato-

grossense foram apresentados, na última

semana, no Congresso Nacional de

Educação Ambiental, realizado em João

Pessoa, Paraíba. 

Campus Barra do Garças

comemorou 05 anos de atividades

O campus comemorou no dia 29 de abril,

05 anos de atividades, e contou com a

presença de alunos, servidores

e  comunidade local. O evento teve

palestra ministrada pelos primeiros

servidores do campus e um bolo para

celebrar a data.

Campus Cuiabá realiza de 09 a 11

Encontro Pedagógico 2016   

O Campus Cuiabá realiza nos dias 9, 10

e 11 o Encontro Pedagógico Anual como

parte das atividades de retorno as aulas

do ano letivo 01/2016. O evento contará

com uma palestra sobre Didática na

Educação Profissional, com o professor

da UFPA, Ronaldo Lima, mesa-redonda

e oficinas.

II Semana em homenagem ao Dia

Nacional do Livro Infantil do IFMT -

Campus Alta Floresta  

Aconteceu, no período de 26 a 29 de

abril de 2016, a II Semana Nacional do

Livro Infantil do IFMT -  Campus  Alta

Floresta, em comemoração ao Dia

Nacional do Livro Infantil.  O evento

foi organizado pelo bibliotecário Leandro

Castro, com o objetivo de incentivar a

leitura, cultura e promover um

intercâmbio com as escolas do

município.
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Equipe do Campus São Vicente

promoveu palestra sobre Aedes

aegypti na escola Gustavo Dutra

Como parte das ações de combate ao

mosquito Aedes aegypti, o IFMT Campus

São Vicente realizou, no dia 04 de maio,

mais uma ação de mobilização. Desta

vez foram proferidas palestras na Escola

Estadual Gustavo Dutra, localizada ao

lado do campus.

IFMT - Campus Avançado de

Guarantã do Norte promove aula

inaugural do primeiro curso

técnico integrado do Campus.

O IFMT - Campus Avançado de

Guarantã do Norte realizou no dia 02 de

maio, no Cerrados Centro de Eventos, a

aula inaugural da instituição, que inicia

suas atividades este ano em

Guarantã do Norte, com duas turmas do

Curso Técnico de Agropecuária. 

Extensão: Curso do IFMT Pontes

e Lacerda debate pedagogia e

cinema em Pontes e Lacerda

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) Campus Pontes e Lacerda –

Fronteira Oeste abriu as inscrições para

o curso de extensão “A Sétima Arte e

Seus Olhares para a Educação”.

Trote solidário: Alunos do IFMT -

Juína doaram leite de caixinha

para Pestalozzi    

Alunos dos cursos técnicos em

Agropecuária, Comércio e Meio

Ambiente do IFMT Campus Juína

realizaram a entrega de caixas de leite

na escola Pestalozzi do município.

IFMT e instituições parceiras

realizam em Confresa a III Semana

da Agricultura Familiar

O Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia - IFMT, em parceria com a

Com mais de 100 lançamentos, IV

Mostra de Foguetes do IFMT

premiou equipe que alcançou

167,14 metros
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Prefeitura Municipal de Confresa e

demais instituições da região, estará

promovendo a III Semana da Agricultura

Familiar nos dias 18, 19 e 20 de maio de

2016.

Na manhã desta segunda-feira (09), o

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Campus Sorriso entregou para a equipe

“E. V. A.” o troféu de primeiro lugar na IV

Mostra de Foguetes.

Campus Avançado Diamantino

realizou sua primeira certificação

de alunos   

O Magnifico Reitor José Bispo Barbosa

realizou, juntamente com toda a

comunidade institucional do Campus

Avançado Diamantino, no dia 04 de

maio,  a Certificação dos alunos dos

Cursos de Formação Inicial e Continuada

em Auxiliar Administrativo, Fotógrafo e

Cabeleireiro Assistente.

Campus Avançado Lucas do Rio

Verde participou do Show Safra

BR 163 2016

O IFMT - Campus Avançado Lucas do

Rio Verde esteve presente no Show

Safra BR 163 2016, no período de 29/03

a 01/04/2016. Em parceria com a

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio

Verde, o Campus Avançado utilizou o

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.

Campus Campo Novo do

Parecis participa do Projeto

“Educação – Aproveitamento

Escolar, Disciplina e Frequência”

promovido pela Promotoria de

Justiça

Pesquisas sobre Biodiesel

desenvolvidas no IFMT-  Cáceres

são destaques em Simpósio

Nacional

Alunos e professores do Curso de
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O Campus Campo  Novo do Parecis

participa do projeto “Educação –

Aproveitamento Escolar, Disciplina

e  Frequência”, desenvolvido pela

Promotoria de Justiça de Campo Novo

do Parecis, em parceria com a Prefeitura

Municipal, através do Conselho Municipal

da Criança e Adolescente – CMDCA.

Tecnologia em Biocombustíveis do

Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT

Campus Cáceres – Professor Olegário

Baldo, desenvolvem pesquisas na área

de produção de Biodiesel utilizando

elementos da biodiversidade regional e

óleos extraídos de espécies florestais e

vegetais plantadas, incluindo gordura

animal nas análises laboratoriais e

produção de biodiesel.

Boletim Eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso
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Jornalistas da Reitoria: Juliana Michaela e Osvaldo Sato

Estagiário de Publicidade e Propaganda: Guilherme Sanches

Textos das Ascom dos campi: Carla Aparecida Londero (Campus Campo Novo do Parecis), 

Cristiane Guse Fronza (Campus Várzea Grande) Dieison D’Avila Guisolfi (Campus Sorriso), 

Edna Pedro (Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo), Jones Martinho (Campus Cuiabá), 

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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