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IFMT realiza hoje aula inaugural do Curso Superior de Tecnologia em

Segurança Pública

  

O Instituto Federal de Mato Grosso realiza hoje, dia 01 de março, às 18 horas, a aula

inaugural do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, na modalidade à

distância, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT).

Estão matriculados no curso 400 servidores da Segurança Pública, entre Policiais

Militares, Civis e Bombeiros de Mato Grosso.

Zika Zero: Servidores da Reitoria

participaram com o servidores e

alunos do Campus Bela Vista de

ação no bairro Ouro Fino

 

Os servidores da Reitoria do IFMT

participaram na última  sexta-feira,

dia 26/02, conjuntamente com os

servidores e alunos do Campus Bela

Vista, da ação de mobilização de

combate ao mosquito Aedes aegypti

no bairro Ouro Fino, próximo ao

Comando Geral da PM.

Zika Zero: Reitoria recebeu

estudantes da Escola Estadual

Alcebiades Calhao

 

Cerca de 700 estudantes da Escola

Estadual Alcebiades Calhao

participaram de palestra na última

sexta-feira, dia 26 de fevereiro, no

auditório da reitoria do IFMT, evento

que fez parte das ações do IFMT na

mobilização nacional de combate ao

mosquito Aedes aegypti.  

 

Campus Avançado de Tangará da

Serra sediará o 3º Jogos do IFMT

  

DSRI: Workshop de Relações

Internacionais é realizado no

Campus São Vicente
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O Campus Avançado de Tangará da

Serra sediará no período de 13 a 17 de

junho, o 3º Jogos do Instituto Federal de

Mato Grosso. O Diretor Geral do Campus

Avançado, Gilcélio Luiz Peres, esteve

reunido na última quinta-feira, dia 25 de

fevereiro, com o Pró-Reitor de Extensão,

Levi Pires Andrade e a servidora da

PROEX Elenice dos Reis Santos, para

tratar sobre os detalhes para a

realização do evento. A previsão é de

que sejam realizadas 10  modalidades

esportivas nos jogos: atletismo,

basquete, futebol, handebol, judô, tênis

de mesa, vôlei de praia, voleibol, xadrez

e natação.

  

O IFMT- Campus São Vicente recebeu,

na última terça-feira (23 de fevereiro),

um workshop realizado pela equipe da

Diretoria Sistêmica de Relações

Internacionais (DSRI) do IFMT.

O objetivo do evento, realizado no

Auditório Jonas Pinheiro, foi trazer aos

docentes, técnicos e alunos informações

pertinentes às possibilidades de

qualificação no exterior, intercâmbio e

outros assuntos relacionados à área

internacional.

 

Homenagem: Campus Cáceres

recebe o nome do Professor

Olegário Baldo    

 

Em homenagem a uma vida dedicada à

educação profissional e tecnológica, o

Campus do Instituto Federal de Mato

Grosso, IFMT, em Cáceres, recebe o

nome do ex-diretor professor Olegário

Baldo, falecido em maio do ano passado.

O processo foi aprovado pelo Conselho

Superior do IFMT, após proposta de

alteração do Estatuto da Instituição,

apresentada pelo reitor José Bispo

Barbosa. Com a alteração publicada no

Diário Oficial da União, a unidade passou

a ser nomeada Campus Cáceres – Prof.

Olegário Baldo. 

IFMT oferta curso de espanhol

aos servidores em parceria com

a Universidade de Salamanca

  

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio da DSRI (Diretoria

Sistêmica de Relações Internacionais),

inicia neste mês de março, a oferta

do  curso de  espanhol  em convênio

com a Escola de

Língua  Espanhola  da  Universidad de

Salamanca – ELE-USAL.

 

 

Campus Cuiabá: Alunos

espalharam 60 armadilhas

caseiras no campus para

combater mosquito Aedes aegypti

 

Campus Confresa: Alunos

fizeram mutirão de limpeza e

combate aos focos do mosquito

transmissor de doença
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Alunos dos cursos de Técnico em

Edificações Integrado ao Ensino Médio e

Agrimensura espalharam 60 armadilhas

caseiras pela área do campus Cuiabá no

segundo dia Nacional de Mobilização da

Educação contra o Zika. As armadilhas

foram confeccionadas por estudantes do

3º ano de Edificações com garrafas pet,

tule (tecido) e açúcar mascavo.

   

Nessa manhã de sexta-feira, 26 de

fevereiro de 2016, pelo menos duas

turmas do ensino médio integrado do

IFMT campus Confresa fizeram um

mutirão de limpeza e combate aos focos

do mosquito que transmite o Zica Vírus,

a dengue e a chikungunya. Segundo o

coordenador do departamento de

Extensão do campus, Givaldo Dantas, a

ação é parte da campanha de combate

ao mosquito Aedes Aegypti, que está

sendo executada em todo o IFMT.

 

IFMT - campus avançado Tangará

da Serra lançou aplicativo

"Combatendo o Zika"

  

O IFMT - campus avançado Tangará da

Serra realizou nessa sexta-feira, 19 de

fevereiro,  o lançamento do Aplicativo

"Combatendo o Zika", um aplicativo para

dispositivos móveis (celulares e tablets)

que tem por objetivo orientar a

população sobre o mosquito Aedes

aegypti e os cuidados que se deve ter

com o Zika vírus.

 

Alunos do Campus Cuiabá

fizeram mutirão contra focos de

mosquito no Cemitério da

Piedade

  

Alunos do 2º ano do curso de Técnico

em Edificações realizaram um mutirão

no dia 19/02, no Cemitério da Piedade,

centro de Cuiabá, com o objetivo de

eliminar focos do mosquito transmissor

do Zika Vírus e de outras doenças. O

cemitério está localizado em frente ao

Campus e possui mais de 300 jazigos.

Campus Avançado Lucas do Rio

Verde lançou edital nº 01/2016,

para apresentação de projetos de

pesquisa aplicada e extensão

tecnológica

  

O Campus Avançado Lucas do Rio Verde

Campus Diamantino realizou em

fevereiro aula inaugural

 

Exposição de artes plásticas, vídeos,

palestras e música ao vivo foram

algumas das atrações da aula inaugural
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lançou edital nº 01/2016, que fomentará

5 (cinco) projetos de pesquisa aplicada e

5 (cinco) projetos de extensão

tecnológica, proporcionando a

oportunidade a 10 estudantes de se

tornarem bolsistas dos projetos para

auxiliarem os servidores na execução

das atividades previstas em cada projeto.

As seguintes linhas de pesquisa aplicada

e extensão tecnológica (temáticas) serão

contempladas por este edital, sendo

temas prioritários para o Campus

Avançado, passíveis de financiamento e

selecionados preferencialmente:

a) Combate ao mosquito Aedes aegypti;

b) Biotecnologia.

 

realizada no IFMT - Campus Avançado

Diamantino, na manhã do dia 15 de

fevereiro. O evento contou com a

participação de aproximadamente 100

pessoas, entre servidores e alunos do

Campus Avançado.

 

IFMT Várzea Grande realizou

ações no combate ao Aedes

aegypti

  

O IFMT -  Campus  Várzea Grande

participou no dia 19/02,  do Dia Nacional

de Mobilização da Educação contra o

Zika -Dia "D", com a realização de três

palestras para treinamento de pais e

estudantes. Os encontros aconteceram

nos três períodos, às 10h, às 15h e às

19:30. 

 

Projetos de Inovação Tecnológica

serão expostos na quarta-feira em

Sorriso

  

Cinco projetos, desenvolvidos por

pesquisadores do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato

Grosso (IFMT) - Campus Sorriso e

vinculados ao Edital 06/2015, de

Inovação Tecnológica, foram expostos

no saguão da unidade de ensino na

última quarta-feira (24/02) pela manhã.

 

Campus Pontes e

Lacerda: Audiência pública

discutiu ações contra o Aedes

Aegypti

  

Em Pontes e Lacerda, no dia 19 de

Egresso de Licenciatura em

Ciências da Natureza tornou-se o

primeiro professor da área

empossado no Vale do São

Lourenço
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fevereiro, ocorreu uma audiência pública

organizada pelo Campus Fronteira

Oeste, no auditório da Câmara dos

Vereadores, para debater ações

estratégicas para o combate ao Aedes

aegypti. A ação foi realizada em parceria

com a Prefeitura Municipal, Câmara de

Vereadores e sociedade civil organizada

e foi aberta a toda a população. O

objetivo foi trazer informações sobre o

assunto por meio de palestras, além de

debater ações para reduzir a incidência

das doenças no município.

 

O professor Divino Oliveira Silva,

egresso do curso de Licenciatura em

Ciências da Natureza, do Núcleo

Avançado de Jaciara, IFMT Câmpus

São Vicente, foi aprovado em concurso

público para o cargo de professor de

Ciências para a Prefeitura Municipal de

Juscimeira/MT e se tornou o primeiro

professor da área empossado no Vale

do São Lourenço.

 

Campus Cuiabá - Bela Vista

promoveu terceira edição da

Gincana BLVerde com foco no

combate ao Aedes aegypti

O IFMT - Campus Cuiabá - Bela Vista

promoveu no dia 19 de fevereiro, o início

da terceira edição da Gincana BLVerde,

com objetivo de promover a

sensibilização da sociedade para a

importância da reciclagem e

sustentabilidade. Neste ano, os alunos

participantes realizaram ainda ações de

conscientização sobre o problema da

proliferação de focos e criadouros do

mosquito Aedes aegypti e suas

consequências, como a disseminação de

doenças como a dengue, chikungunya e

zika.

 

Campus Alta Floresta realizou

Semana Pedagógica

 

O Departamento de Ensino do IFMT

- Campus Alta Floresta realizou entre os

dias 03  a 05  de fevereiro de 2016,  a

Semana Pedagógica.

O Diretor Geral do Campus, Julio César

dos Santos, fez a  abertura da Semana

com uma palestra sobre a história do

IFMT e a implantação do  Campus Alta

Floresta. Em seguida, o Chefe do

Departamento de Ensino,  Marcos Luiz

Peixoto Costa, falou com os professores

sobre Organização Didática.

 

Campus Alta Floresta realizou

primeira aula inaugural dos cursos

superiores

  

Diretor do PROCON de Cuiabá

ministra aula sobre Direito do

Consumidor no IFMT Várzea

Grande
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O IFMT – Campus Alta Floresta realizou

no dia 15 de fevereiro, no auditório do

Museu de História Natural, a Aula

Inaugural dos Cursos de Bacharelado em

Administração e Bacharelado em

Zootecnia. A aula marca uma etapa

importante, com a oferta dos primeiros

cursos superiores ofertados pelo

Campus Alta Floresta.

 

 

No dia 11 de fevereiro, o Diretor

Executivo do PROCON de Cuiabá,

Carlos Rafael de Carvalho, ministrou

uma aula para estudantes do Curso

Técnico em Logística do Instituto

Federal de Mato Grosso - Campus

Várzea Grande.

 

Campus avançado Diamantino

adere ao combate ao Aedes

aegypti

  

O Campus Avançado Diamantino

realizou na última sexta-feira (26/02),

uma palestra aos estudantes sobre o

combate ao mosquito Aedes aegypti, no

auditório do campus, no período

vespertino. Os técnicos da Secretaria

Regional de Saúde de Diamantino foram

convidados pela diretora do Campus

para trazer informações e sanar dúvidas

de estudantes e servidores sobre

questões referentes à Zika, Degue e

 Chikungunya

 

IFMT Cáceres realizou

exposiçãoBiologia em Foco com

trabalhos dos alunos do ensino

médio

    

Alunos dos cursos técnicos integrados

ao ensino médio do IFMT Campus

Cáceres – Prof. Olegário Baldo

transformaram a aprendizagem de

conteúdos como genética humana,

bioquímica, botânica e ecologia em uma

experiência de cores, formas e sabores,

apresentada nesse mês de fevereiro, à

comunidade interna do Campus, na

exposição denominada  Biologia em

Foco.
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