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Instrutores da CGU ministram curso sobre Gestão de Riscos na

Administração Pública para servidores do IFMT

Os servidores de áreas estratégicas do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

participaram nos dias 01 a 02 de junho, no auditório da reitoria, do curso de Gestão de

Riscos na Administração Pública, ministrado por instrutores da Controladoria Geral da

União (CGU), o analista de Finanças e Controle, Kleberson Souza e o analista de

sistemas e servidor do IFMT cedido para a CGU, Fabiano Pontes Pereira Silva.
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PROPES: Divulgado o resultado

preliminar do edital para Projetos

de Pesquisa e Bolsas de Iniciação

Científica

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

(PROPES) divulgou no dia 30 de maio, o

resultado preliminar dos projetos

aprovados no Edital 033/2016. Foram

aprovados 144 projetos, sendo 50

projetos no Grupo 01 e 94 projetos no

Grupo 02. 

 

PRODIN lança pesquisa de

satisfação dos usuários dos

serviços da Reitoria

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional (PRODIN) lançou a Pesquisa

de Satisfação para os Usuários dos

Serviços da Reitoria, com o objetivo de

identificar os níveis de satisfação na

prestação dos serviços oferecidos.

IFMT divulgou chamada de pré-

seleção para candidatos às bolsas

IV Workif terá a presença de 10

embaixadas
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de estudos no Canadá

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) lançou no dia 24 de

maio,  a  chamada específica para pré-

seleção de estudantes da instituição,

visando participação na chamada pública

do Programa de Bolsas de Estudo

Canadá/Brasil.

 

O IV WORKIF – Workshop de Ensino,

Pesquisa, Extensão e Inovação do IFMT,

que ocorrerá de 09 a 11 de agosto, no

Centro de Eventos do Pantanal, terá a

presença de 10 embaixadas no evento.

Abertas inscrições para

Congresso Nacional de

Estudantes de Engenharia

Mecânica

Estão abertas, até o dia 1º de agosto, as

IFMT na mídia: Instituto é notícia

no Estadão

Uma pesquisa do professor do Núcleo

Avançado de Canarana, Alexis Leal, em

parceria com a Universidade Federal de
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inscrições para a XXIII edição do

Congresso Nacional de Estudantes de

Engenharia Mecânica – CREEM.

 

Goiás, foi notícia no Jornal Estadão.

Estudantes e servidores do IFMT

podem se inscrever no My English

Online - curso gratuito de inglês

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio da Diretoria Sistêmica

de Relações Internacionais (DSRI),

informa que a instituição está

credenciada para que seus estudantes e

servidores possam se inscrever no My

English Online – MEO.

I Seminário de Licenciaturas do

IFMT superou as expectativas e

tem representantes de 13 campus

Entre os dias 23 e 25 de maio de 2016

foi realizado pelo  Núcleo Avançado de

Jaciara (Najac), do IFMT Câmpus São

Vicente,  em parceria com o programa

Prodocência/Capes e com a Pró-Reitoria

de Ensino do IFMT, o I Seminário das

Licenciaturas do IFMT.

IFMT realizou por webconferência IFMT divulga edital do Novo
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o segundo congresso técnico dos

JIFMT em Tangará da Serra

O IFMT, por meio de sua Pró-reitoria de

Extensão (Proex) e Comissão

Organizadora do JIFMT, realizou na

tarde do dia  30 de maio, o Congresso

Técnico desta edição dos Jogos do

Instituto Federal de Mato Grosso -

JIFMT.

Prodoutoral com oferta de 3

bolsas de doutorado com auxílio-

moradia                 

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT), por meio de sua Pró-reitoria de

Pesquisa e Inovação (Propes), informa

que estão abertas as inscrições para a

seleção de servidores candidatos a

bolsas de doutorado com auxílio-moradia

do Novo Programa de Formação

Doutoral Docente - Novo Prodoutoral.

Campus Tangará da Serra

realizou aula na feira do produtor

da Vila Alta

Campus Cuiabá promoveu

palestra sobre drogas lícitas e

ilícitas

O Departamento de Apoio ao Estudante
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No dia 21 de maio, alunos e professores

dos cursos Técnicos em Administração,

Comércio e Recursos Humanos do IFMT

- Campus  Tangará da Serra, estiveram

na Feira do Produtor da Vila Alta.

 

– DAE, realizou no dia 19 de maio, uma

palestra/debate com os alunos do ensino

médio sobre prevenção ao uso de

drogas lícitas e ilícitas.

Campus Campo Novo do Parecis

se prepara para o JIFMT 2016    

O evento contemplará 11 modalidades

de jogos, e o Campus Campo Novo do

Parecis participará de 8 delas,

IFMT - Campus Pontes e Lacerda

realizará VIII Encontro de

Responsabilidade Socioambiental

Nessa sexta-feira (3 de junho) o Instituto

Federal de Mato Grosso (IFMT) -

Campus Fronteira Oeste sediará o VIII
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contemplando equipes femininas e

masculinas. As equipes estão

entusiasmadas com os jogos, e os

treinos acontecem a todo vapor na

instituição.

Encontro de Responsabilidade

Socioambiental.

Campus Tangará da Serra

realizará no dia 12/06, a Cerimônia

de abertura dos JIFMT e Festa

Junina

Será gratuita a participação de atletas

inscritos e servidores da Rede Federal

de Educação Profissional e Tecnológica,

na cerimônia e na festa junina.

Estudantes e servidores do

Campus Várzea Grande

apresentaram o Instituto para

comunidade

No dia 15 de maio de 2016, estudantes e

servidores do Instituto Federal de

Educação de Mato Grosso -

IFMT  Campus  Várzea Grande

participaram do desfile cívico em

comemoração ao aniversário de 149

anos do município.
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Edital do Instituto Federal de

Brasília seleciona ideias

inovadoras para financiamento

O Instituto Federal de Brasília (IFB)

lançou o Edital da Fábrica de Ideias

Inovadoras (FABIN), que visa estimular a

proposição de ideias potencialmente

inovadoras pelos servidores e estudantes

dos Institutos Federais. Para este edital,

especificamente, as ideias devem girar

em torno do tema “Energia Alternativa

para o Brasil”.

Talento poético do IFMT - Campus

Avançado Sinop

O aluno João Vítor Silva Melo, do Curso

Técnico em Automação Industrial

Integrado  ao Nível Médio, foi premiado

com o 1º lugar no Concurso de Poemas,

intitulado “XII  Varal de Poesias”,

realizado anualmente pelo Departamento

de Letras da Unemat, Campus Sinop.

JIFMT 2016 - Campus Cuiabá

prepara delegação com 90 atletas

IFMT - Campus Alta Floresta

realiza a II edição dos Jogos

Internos

https://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/estudantes-e-servidores-do-campus-varzea-grande-apresentam-o-instituto-para-comunidade/
https://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/edital-do-instituto-federal-de-brasilia-seleciona-ideias-inovadoras-para-financiamento/
https://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/edital-do-instituto-federal-de-brasilia-seleciona-ideias-inovadoras-para-financiamento/
https://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/edital-do-instituto-federal-de-brasilia-seleciona-ideias-inovadoras-para-financiamento/
https://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/talento-poetico-do-ifmt-campus-avancado-sinop/
https://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/talento-poetico-do-ifmt-campus-avancado-sinop/
https://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/talento-poetico-do-ifmt-campus-avancado-sinop/
https://cba.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/jifmt-2016-campus-cuiaba-prepara-delegacao-com-90-atletas/
https://alf.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/jogos-internos-2016/


O Campus Cuiabá prepara uma

delegação com 90 atletas, de sete

modalidades, para a 3ª Edição dos Jogos

dos Instituto Federal de Mato Grosso  –

JIFMT 2016 – promovida  pela Pró-

Reitoria de Extensão em parceria com o

Campus Avançado de Tangará da Serra,

no período de 13 a 17 de junho.

No período de 16 a 20 de maio,

aconteceram os Jogos Internos do IFMT

– Campus Alta Floresta, os quais

tiveram, dentro de um objetivo proposto,

o tema “Somos todos campeões”.

Alunos do ensino médio coletam

350 kg de resíduos sólidos e

identificam focos do Aedes

aegypti

Alunos do Ensino Médio Integrado ao

Técnico em Agropecuária, do IFMT São

Audiência Pública para debater

Regimento Disciplinar

Com o objetivo de debater o Regimento

Disciplinar dos Discentes, o Campus

Avançado Sinop, atendendo solicitação

de Conselheiro do CONSUP, promoverá

nessa sexta-feira (03/06) Audiência

Pública para debater sobre as normas e

regras que envolvem os acadêmicos do

Campus. A audiência será coordenada

pelo Departamento de Ensino.
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Vicente, deram início no dia 21 de maio a

um projeto interdisciplinar cujo tema é a

água.

Passeio Ciclístico do IFMT Pontes

e Lacerda acontecerá neste

sábado

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) Campus Pontes e Lacerda –

Fronteira Oeste, realizará nesse sábado

(04/06), a terceira edição do Passeio

Ciclístico.

Estudantes de Agronomia do IFMT

fazem doação de alimentos

à entidade beneficente

Com a proposta de um "trote solidário",

alunos do primeiro semestre do curso de

Bacharelado em Engenharia Agronômica

do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

(IFMT) arrecadaram, desde o começo do

ano letivo, mais de 100 Kg de alimentos

não perecíveis.

3° Semana da Agricultura Familiar Estudantes dos Cursos Técnicos
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supera expectativas, segundo

coordenadora do evento

A 3° Semana da Agricultura Familiar

realizada pelo IFMT Campus Confresa,

terminou na noite do dia 20 de

maio,  superando todas as expectativas

dos organizadores.

Integrados ao Ensino Médio do

Campus Avançado Sinop seguem

na 4ª fase da ONHB

Sete equipes formadas por estudantes

dos cursos técnicos integrados ao nível

médio iniciaram a 8ª Olimpíada de

História, que neste ano começou no dia

09 de maio.  Nesta semana, o Campus

Sinop iniciou a 4ª fase da Olimpíada com

5 equipes concorrendo.

Vem aí, IV Workif - de

09 a 11 de agosto, no

Centro de Eventos do

Pantanal. 

Venha prestigiar o maior

evento de educação

profissional e tecnológica

de Mato Grosso.
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