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Campus Várzea Grande é aprovado em Programa de capacitação

Internacional

 

O Campus Várzea Grande acaba de ter um projeto aprovado na Chamada Professores

para o Futuro – Finlândia III. A Coordenadora de Pesquisa e Extensão do campus,

Elisângela Almeida Barbosa, representará o Projeto PlantART, e passará 03 (três)

meses na Finlândia em capacitação para a execução do projeto.

O Curso Superior de Tecnologia

em Segurança Pública é um

projeto piloto que poderá ser

expandido para todo o Brasil,

destacou o reitor do IFMT

O Reitor do Instituto Federal de Mato

Grosso, professor José Bispo Barbosa,

destacou na fala de abertura do Curso

Superior de Tecnologia em Segurança

Pública, ocorrido no dia 01 de março, no

auditório do Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso (TCE/MT), que

esse curso é o único no Brasil no formato

de educação à distância, ofertado por

uma instituição de ensino superior, e que

é um projeto piloto que poderá ser

expandido para todo o Brasil. A aula

marcou o início do curso, que conta com

400 alunos matriculados, sendo policiais

civis, militares e do corpo de bombeiros.

CNPq: Chamada pública

financiará projetos de produção

orgânica  

       

Financiar projetos que integrem

atividades de extensão tecnológica,

pesquisa científica e educação

profissional para construção e

socialização de conhecimentos e

técnicas relacionados à agroecologia e

aos sistemas orgânicos de produção.

Esse é o objetivo da chamada nº

02/2016, do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq), aberta às

instituições que integram a Rede

Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica. O prazo para

envio de propostas já está aberto e

segue até 12 de maio de 2016.
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DESTAQUE NA TV: Aplicativo

desenvolvido no IFMT Cáceres

foi destaque em rede nacional 

                  

O programa  “Como Será?”, da Rede

Globo, divulgou na edição do dia 05 de

março de 2016, uma matéria sobre o

aplicativo para controle de pragas

desenvolvido pelo Instituto Federal de

Mato Grosso, Campus Cáceres. O

aplicativo possibilita a identificação em

tempo real de pragas florestais por meio

de sistema especializado instalado em

celulares e tablets com sistema Android.

Zika Zero: Coordenação e

PROEX se reuniram com as

profissionais da limpeza e

visitaram setores da reitoria para

averiguação de possíveis focos

do mosquito

 

A Coordenação das ações de

sensibilização, de mobilização, de

vistoria e de limpeza para eliminação

de focos do mosquito Aedes aegypti e

servidoras da Pró-Reitoria de Extensão

(PROEX) se reuniram na última sexta-

feira, dia 04 de março, com as

profissionais terceirizadas da limpeza

buscando informações sobre a limpeza

do prédio da reitoria e a eliminação

dos possíveis focos do mosquito. Além

disso, a coordenação percorreu as

salas da reitoria para averiguar se

existiam possíveis focos do mosquito

em vasos de plantas, entre outros

locais.

 

 

Realizada a Aula Inaugural das

turmas da parceria do IFMT e

Secretaria Municipal de Educação

para cursos técnicos do

Profuncionário             

               

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) realizou no dia 01 de março,  no

auditório do Senai de Várzea Grande, a

aula inaugural dos cursos técnicos do

Programa Profuncionário, nas áreas de

Infraestrutura Escolar, Alimentação

Escolar, Multimeios Didáticos e

Secretaria Escolar. As turmas que iniciam

suas aulas são fruto da parceria do IFMT

com a Secretaria de Educação de

Cuiabá, que reservou 250 vagas para

trabalhadores da educação na rede

municipal. Anteriormente, no dia 18 de

janeiro, 2250 alunos ingressaram nos

IFMT divulgou resultado final

das Eleições 2016 para o

CONSUP

 

A Comissão Eleitoral divulgou na última

terça-feira (01/03) o resultado final das

Eleições 2016 para o CONSUP

(Conselho Superior do IFMT). A

votação foi realizada no dia 23 de

fevereiro de 2016, na Reitoria e nos

Campi da instituição, para eleição dos

representantes dos segmentos

docente, discente e técnico-

administrativo.
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cursos do Profuncionário, em polos de

apoio distribuídos por todo o Estado.

IFMT realiza terceira aplicação do

TOEFL na Reitoria e nos campi

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio de sua Diretoria

Sistêmica de Relações Internacionais

(DSRI), realiza a terceira aplicação do

exame de proficiência no idioma inglês -

TOEFL (Test of English as a Foreign

Language/ Teste de Inglês como uma

Língua Estrangeira) na instituição. As

provas serão aplicadas na Reitoria e em

quatro campi.

Comunicado: Resultado final da

eleição de membros para a CPA

  

A Comissão Eleitoral da Comissão

Própria de Avaliação - CPA nos Campi

do IFMT torna público o Resultado

Final da eleição, que conforme

definido no parágrafo 1º do artigo 5º

do Regimento da Comissão Própria de

Avaliação, aprovado pela Resolução

CONSUP Nº 55/2013, foi realizada por

meio da indicação do Diretor Geral do

Campus dos membros titulares e

suplentes representantes dos

segmentos Docente, Técnico-

Administrativo e Discente.

 

 

Alunos do campus Cuiabá fizeram

mobilização na praça Alencastro

contra mosquito Aedes Aegipty

  

Como parte das atividades do terceiro

dia Nacional de Mobilização da Educação

contra o Zika, organizado pelo MEC e

realizado pelos Institutos Federais, 52

alunos do curso Técnico em Eventos

Integrado do Campus Cuiabá, fizeram

uma panfletagem e distribuíram

armadilhas caseiras contra o mosquito

na praça Alencastro, no centro de

Cuiabá, na última sexta, 04.

 

“Temos que nos preparar”,

afirma aluna após palestra sobre

violência contra a mulher

promovida pelo Campus Cuiabá 

  

“Temos que nos preparar”, afirmou a

aluna do 1º ano de Secretariado,

Stephanie Nunes (15), ao avaliar a

importância da palestra "A Violência

contra a mulher na contramão dos

Direitos Humanos", promovida pela

parceria entre o Núcleo de Qualidade

de Vida do  Campus Cuiabá e

professores do Departamento das

Áreas de Base Comum, no dia 01 de

março, que reuniu servidores e

estudantes dos primeiros anos dos

cursos de Secretariado e Edificações,

no auditório do colégio Estadual

Presidente Médici.
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IFMT - Campus São Vicente

comemora 73 anos em abril 

O IFMT -  Campus  São Vicente

comemora, em 2016, seus 73 anos de

fundação. A escola, sob o nome

“Aprendizado Agrícola Mato Grosso”,

com capacidade para 200 alunos de

nível primário, foi instituída em 14 de

abril de 1943, pelo então presidente da

República Getúlio Vargas (Decreto nº

5.409/43).  Para celebrar a data, uma

grande comemoração será realizada

no dia 16 de abril (sábado). Além do

aniversário do câmpus, também

acontecem o Encontro de Egressos

2016 e o 3º Encontro de

Aposentados e Pensionistas.

 

Parceria com a Polícia Judiciária

Civil traz o projeto “De bem com

a vida” aos alunos de São

Vicente

  

A Diretoria de Ensino do IFMT -

Campus São Vicente, em parceria com

a Polícia Judiciária Civil de Mato

Grosso, realiza, no  dia 15 de

março  de 2016, às 10h, no Auditório

Jonas Pinheiro, o projeto “De bem com

a vida”. Haverá um bate papo com os

alunos e a palestra “Curta a vida sem

nenhuma dose de

arrependimento”, a ser proferida

pelo investigador de polícia  Ademar

Torres de Almeida.

 

II Festival de Teatro de Língua

Inglesa é realizado no Câmpus

São Vicente      

Nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de

2016 foi realizado, no IFMT Câmpus São

Vicente, o II Festival de Teatro de Língua

Inglesa dos alunos do Ensino Médio

Integrado ao Técnico em

Agropecuária.  O professor José Márcio

Nerone, responsável pela organização

do evento, explica que o Festival de

Teatro tem como propósito promover e

interagir os alunos com a Língua Inglesa

Moderna. “Eles apresentaram suas

peças reconstruídas de grandes

clássicos de Walt Disney. Cada turma do

1º ano (A, B, C, D, E) e 2º ano (A e B)

reproduziu histórias condizentes ao

ambiente de estudo”, destaca o

professor.

Olimpíadas IFMT - Campus

Cáceres: Imagens de esforço e

superação em provas de

atletismo

    

Com campeões definidos em mais

uma modalidade, a III edição dos

jogos do IFMT Campus Cáceres –

Olegário Baldo foi  festejada pelas

equipes que participaram das provas

de atletismo. Aquecidos pelo calor e

pela energia da torcida os atletas

demonstraram empenho e superação

nas 10 provas, realizadas no dia 27 de

fevereiro, no complexo poliesportivo

do campus. Destaque para os

representantes da equipe do 6º

semestre de Engenharia Florestal,

que conquistaram o 1º lugar em

quatro provas, com duas medalhas de

ouro da atleta Fulvianny Cristina, na

corrida de 400 M Feminino e na prova

de Salto em Distância, além do ouro

para Leandro Freitas, em 400 M

Masculino e para Aline Alves na prova

de Arremesso de Peso.
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Campus Cáceres: Equipes de

basquete decidirão as finais no dia

19

   

As 4 equipes que venceram as semifinais

do Basquete trio masculino e feminino

nos III Jogos Olímpicos do IFMT Campus

Cáceres – Prof. Olegário Baldo, definirão

as campeãs da modalidade no próximo

dia 19 de março. A final do basquete

feminino será entre a equipe de

Servidoras e 1º Ano C. No masculino, o

troféu de campeão será decidido entre

os times do 2º Ano C e do 1º Ano C -

2015.

Caminhada encerra ações de

combate ao Aedes Aegipty em

Pontes e Lacerda

   

Alunos, professores e técnicos do

Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) – Campus Pontes e Lacerda –

Fronteira Oeste, uniram-se na manhã

da última  sexta-feira (4/03) durante a

caminhada de combate ao Aedes

Aegypti. A programação integra os

esforços do Governo Federal na

promoção de ações de orientação à

população para o combate aos

criadouros do mosquito transmissor da

dengue, da febre chikungunya e do

vírus zika, e encerra o cronograma de

ações que se iniciaram no dia 19 de

fevereiro, com uma audiência pública

para debater o assunto junto à

sociedade, e no 26 de fevereiro, que

envolveu eventos educativos internos

nas instituições de ensino.

Agroindústria: Alunos do IFMT

Juína produziram alimentos

defumados/desidratados em

projeto

 

Alunos do curso técnico em agropecuária

do IFMT Campus Juína desenvolveram

durante todo o ano letivo, projetos

através da disciplina de agroindústria. A

proposta do professor Dr. Alessandro

Ferronato, denominada “Projeto

Tecnológico”, teve como objetivo, através

da prática, desenvolver diferentes tipos

de aparelhos

defumadores/desidratadores e

posteriormente produtos oriundos de

processos diversos.

IFMT Rondonópolis promoveu

palestra de motivação para os

alunos

 

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) – Campus Rondonópolis

realizou no dia 29 de fevereiro, uma

palestra motivacional com as turmas

de Secretariado, com o objetivo de

orientar os alunos, tanto no âmbito

acadêmico  como na vida profissional,

na busca para fazer a diferença.

O palestrante Zique Dib,  parceiro do

Instituto em outras ocasiões, deu uma

aula recheada de brincadeiras, mas

mostrando aos alunos a importância

de manter o foco para alcançar os
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objetivos.

 

Campus Sorriso sediou seminário

sobre acessibilidade à pessoa

surda nas escolas mato-

grossenses

  

No último  final de semana do  mês de

fevereiro, o auditório do IFMT- Campus

Sorriso sediou o “Seminário sobre a

inclusão da pessoa surda na educação:

não é porque não ouvimos que não

falamos por nós”. O seminário, de

iniciativa do governo do estado de Mato

Grosso, buscou ampliar a discussão

sobre questões de acessibilidade na rede

estadual de educação para pessoas

surdas.

O principal item do debate diz respeito à

atuação de intérpretes de Língua

Brasileira de Sinais (Libras) na rede

estadual. Conforme apresentado pelos

participantes, o número de profissionais

que assistem a pessoa surda durante as

atividades educacionais precisa ser

melhorado. No entanto, há escassez de

profissionais certificados para a tarefa.

Campus Alta Floresta participou

do Dia Nacional de Mobilização

Contra o Mosquito Aedes

aegypti

 

Na manhã da última  sexta-feira

(04/03), os alunos e servidores

do  Campus  Alta Floresta participaram

da passeata do Dia Nacional de

Mobilização Contra o Mosquito  Aedes

aegypti.  A mobilização dá

prosseguimento ao proposto no Pacto

da Educação Brasileira contra o Zika,

firmado no início do mês, entre o MEC,

demais representantes do governo

federal, estados e municípios, além de

instituições e organizações públicas e

particulares. A estratégia é usar a

abrangência das instituições para levar

informações à população sobre as

formas de combate ao mosquito,

transmissor do zika vírus, da dengue e

da febre chikungunya e, identificação

das doenças.

Campus Sorriso se prepara para a

4ª Jornada Científica

  

Programada para acontecer nos dias 23

e 24 de março, a Jornada Científica de

Pesquisa e Extensão do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso (IFMT) Campus Sorriso

será marcada pelo grande número de

palestras ministradas por pesquisadores

convidados. Com nove delas, esta edição

fica próxima de atingir a média de uma

palestra por hora.

Rally Aquático contou com

participação do Curso Técnico

em Guia de Turismo

  

Os alunos do Curso Técnico

Subsequente em Guia de Turismo do

IFMT -  Campus  Alta Floresta,

acompanhados pelo  professor de

Turismo, Fabrício Rodrigues Del

Giúdice Pereira, participaram

da  divulgação do Rally Aquático,

realizado na região. 
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Projeto ambiental promove a

recuperação do espaço do IFMT

Rondonópolis

    

A fim de solucionar o problema de

incêndios acidentais no capim dentro do

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

campus Rondonópolis, nasceu o projeto

“Recuperação  e Educação  Ambiental”,

que veio dar uma nova cara para o IF, e

através do plantio de árvores, a

paisagem do campus mudou, ao mesmo

tempo  em que a flora típica do cerrado

foi recuperada.

Campus Barra do Garças:

Núcleo avançado de Canarana

ofereceu curso de capacitação

para coordenadores da rede

municipal

   

No dia 25 de fevereiro, ocorreu o

primeiro curso de capacitação para

coordenadores da rede municipal de

ensino do município de Querência, no

IFMT Canarana. Participaram 5

coordenadores de escolas do

município, que agora  estarão a cargo

de levar os conhecimentos adquiridos

para as escolas do interior e da cidade

de Querência.
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