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IFMT lança editais de fomento à pesquisa com seleção de

projetos realizados na instituição     

O IFMT, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES), lançou no dia 04 de

abril  os  Editais 033/2016 para seleção de Projetos de Pesquisa e bolsas de Iniciação

Científica e o Edital 034/2016 para apoio à publicação de artigos científicos.

 

IFMT realiza segunda edição de

sua Caminhada da Qualidade de

Vida

    

O  Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) realizará no dia 16 de abril

(sábado), no Parque Mãe Bonifácia, em

Cuiabá, a segunda edição da Caminhada

da Qualidade de Vida. Dentre os

objetivos do evento estão a promoção de

hábitos saudáveis e a integração entre

servidores. O evento é promovido pela

Diretoria Sistêmica de Gestão de

Pessoas, através do Departamento de

Desenvolvimento de Pessoas.

Servidores de 14 campi fazem

curso de capacitação em Sistema

de Gestão Acadêmico

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.

Formação para o trabalho: Alunos

de Biocombustíveis do IFMT

Cáceres visitam usina e conhecem

produção de biodiesel em escala

industrial  

Com o objetivo de aproximação da

Alunos participam do I Recital

de Violões de São Vicente

O I Recital de Violões de São Vicente

foi realizado na manhã do dia 4 de

abril, no auditório Jonas Pinheiro, na
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prática profissional e do mercado de

trabalho, alunos do 4º e 6º semestre de

Tecnologia em Biocombustíveis do IFMT

Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo

conheceram a dinâmica de produção de

uma das maiores empresas de biodiesel

do país instalada em Mato Grosso.

sede da instituição.  Sob direção

musical do professor Fagner Leão,

estudantes do 1º e 2º anos do curso

Técnico em Agropecuária tocaram

diversas músicas para a plateia

composta de alunos e servidores.

Alunos do Técnico em

Agropecuária Integrado ao Ensino

Médio encerram o ano letivo

realizando plantio de mudas

Cerca de 110 alunos, das turmas do 2º

ano do Curso Técnico em Agropecuária

Integrado ao Ensino Médio - Campus

Campo Novo do Parecis, realizaram um

plantio de mudas de Acácia, à margem

esquerda da rodovia, ao lado do

alojamento feminino e do campo de

futebol. Entre os dias 7 e 9 de março, a

ação objetivou criar uma barreira contra

a poeira na época da seca, no intuito de

purificar o ar e aumentar o conforto

térmico para a comunidade escolar.

Instituições se unem para iniciar

sessões de Equoterapia em

Pontes e Lacerda  

Uma reunião entre diversas instituições

realizada em 4 de abril,  em Pontes e

Lacerda, deu início às conversas para

a implantação de sessões de

Equoterapia no município. O encontro

aconteceu na Prefeitura e contou com

a presença de representantes do

Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) – Campus Pontes e Lacerda,

Unemat e Sindicato Rural.

Projeto identifica e cataloga

plantas medicinais da região

Araguaia Xingu

O projeto “Estudo etnobotânico,

etnofarmacológico e fitoquímico de

plantas medicinais utilizadas por

ribeirinhos do Nordeste de Mato Grosso,

Brasil” visa levantar informações sobre a

flora medicinal usada pelas comunidades

ribeirinhas da microrregião Araguaia

Xingu, além de reconhecer e valorizar o

saber popular no uso de plantas para fins

terapêuticos.

IFMT Campus Juína realiza

solenidade de formatura de 3

cursos técnicos

Na noite de 1.º de abril  ocorreu a

solenidade de colação de grau e

formatura dos cursos técnicos

integrados ao ensino médio do

Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT),

campus Juína. A cerimônia aconteceu

nas dependências do recém

inaugurado auditório do campus.

No território do campo: Campus

Avançado Diamantino ofertará

curso FIC de Auxiliar

Administrativo no Assentamento

Estudantes do IFMT Várzea

Grande participaram do

100Em1Dia   
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Bojuí

Durante o mês de março a equipe do

Campus avançado Diamantino se reuniu

com moradores da Agrovila  Bojuí,

distante 188 km da Capital, para

elaborar, conforme a  necessidade e

contexto da comunidade, o

Projeto  Pedagógico do Curso Auxiliar

Administrativo, que será  oferecido aos

sábados na Escola Maria Euzébia

Ferreira,  localizada no assentamento

Bojuí.

Na manhã do domingo, dia 03 de

abril, estudantes dos 2º semestres dos

cursos de Logística e Desenho do

Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) -  Campus  Várzea Grande

lançaram um olhar diferenciado sobre

a cidade de Cuiabá ao participarem do

movimento "100Em1Dia".

Campus Sorriso realiza premiação

da primeira Mostra de Vídeos

Estudantis         

Com direito a tapete vermelho e sessão

de fotos, a cerimônia de premiação da

Primeira Mostra de Vídeos Estudantis

(Movie) do IFMT Campus Sorriso

proporcionou aos estudantes dos cursos

técnicos da unidade sorrisense uma

experiência parecida com a vivenciada

pelas celebridades de Hollywood em

premiações para grandes produções

cinematográficas.

IFMT Rondonópolis realiza

palestra educativa sobre a Zika

na escola São José Operário   

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) Campus Rondonópolis foi até

a Escola Estadual São José Operário

no dia 31 de março (quinta-feira) levar

a palestra: “Zika Zero”. O evento

contou com a presença dos

professores de biologia Marcos

Vinicius e Mariliana Alves, e dos

alunos do 1º ano Gabriel Sodré e

Anna Flavia Chaves

Exposição de trabalhos

produzidos por alunos do

Campus Cuiabá homenageia

aniversário da capital

Aconteceu no dia 7 de abril, véspera do

aniversário de Cuiabá, uma exposição de

trabalhos realizados pelos alunos do

último ano do ensino médio como

resultado do projeto “Cuiabá de meus

amores, uma visão interdisciplinar” que

reuniu conhecimentos de história,

São Vicente realiza formatura de

sua 36ª turma do curso Técnico

em Agropecuária 

Com o Auditório Jonas Pinheiro lotado

de familiares e amigos, 42 estudantes

participaram da formatura. Após três

anos de estudos no Câmpus São

Vicente, agora cada um segue o seu

caminho como Técnico em

Agropecuária.
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geografia e literatura mato-grossense

abordados em aulas e visitas técnicas

pelos professores.
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