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IFMT na mídia: Aluno que recepcionou a Tocha Olímpica foi notícia na TV

O aluno Matheus Angelo da Silva Pinheiro Ventura, do curso técnico integrado de Meio

Ambiente do IFMT-Bela Vista foi notícia no dia 23 de junho, na TV Centro América sobre

o revezamento da Tocha Olímpica em Cuiabá. Veja a matéria na íntegra pelo link

- http://glo.bo/28U0sO4

 

Campus Tangará da Serra e Reitor

do IFMT receberam Moção de

Aplausos da Câmara Municipal

pela realização do JIFMT

A equipe de servidores e estagiários do

Campus Tangará da Serra, e o Reitor do

Reitor do IFMT se reuniu com o

Consul Geral do Peru

O Reitor do Instituto Federal de Mato

Grosso, professor José Bispo Barbosa,

se reuniu nessa segunda-feira, dia 27 de

junho, com o Consul Geral do Peru, Félix
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IFMT receberam no dia 28 de junho

(terça-feira), da Câmara Municipal de

Tangará da Serra, Moção de Aplausos

pela realização do 3º Jogos do IFMT no

município. 

Germán Vásques Solís, para tratar de

uma possível cooperação técnica entre o

IFMT e instituições nacionais de ensino

tecnológico e científico do Peru, sobre o

ensino técnico nas seguintes áreas:

industrial, agropecuária e turismo. 

IFMT divulga resultado preliminar

do processo seletivo de remoção

interna, edital nº 59/2016

 

O Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio da Diretoria Sistêmica de Gestão de

Pessoas (DSGP) torna público o

resultado preliminar do Edital 59/2016,

que trata do Processo Seletivo

Simplificado para Remoção de servidores

entre os campi do IFMT.

Divulgação de Programa de

Bolsas AMEXCID - Cooperação

Brasil-México

A Assessoria Internacional do Ministério

da Educação informou que o Ministério

das Relações Exteriores (DCE/MRE)

comunicou sobre a abertura do Edital de

Convocação, relativo ao Programa de

Bolsas de Estudos Especiais para

Estrangeiros, patrocinado pela Agência

Mexicana de Cooperação Internacional

para o Desenvolvimento (AMEXCID).

PROPES: IFMT conquista 90

bolsas de iniciação científica no

valor total de R$ 486 mil

O Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio da Diretoria de Pesquisa divulga

Edital 52/2016: IFMT divulga o

resultado final, após recursos, da

Seleção do Novo

Prodoutoral/Capes

O Instituto Federal de Mato Grosso

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

Pesquisa e Inovação (Propes) divulga o

resultado final, após recursos, da

Seleção do Novo Prodoutoral/Capes,
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que o IFMT conquistou 90 bolsas de

iniciação científica no valor de R$ 486 mil

da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Mato Grosso (FAPEMAT). O

Termo de Cooperação

nº347/2016/FAPEMAT foi publicado na

última terça-feira, dia 21 de junho, no

Diário Oficial.

para concessão de bolsas de doutorado

e auxílio-moradia. São ofertadas 3 cotas

de bolsas, concedidas pelo prazo de 12

meses e podendo ser renovadas,

anualmente, até o limite de 36 meses.

DSRI: Cerca de 1.400 alunos dos

cursos técnicos integrados ao ensino

médio realizaram o teste do TOEIC em

aproximadamente 10 campi

Cerca de 1.400 alunos dos cursos

técnicos integrados ao ensino médio

realizaram na semana passada o teste

do TOEIC (Test of English for

International Communication) em

aproximadamente 10 campi do Instituto

Federal de Mato Grosso (IFMT). 

CONIF: Parceria com o Reino Unido

viabiliza mobilidade de professores

 

Capacitar professores para atender às

necessidades do mundo do trabalho é o

objetivo do projeto piloto da Associação

de Collegesdo Reino Unido (AoC, na

sigla em inglês), desenvolvido em

parceria com o Conselho Nacional das

Instituições da Rede Federal de

Educação Profissional, Científica e

Tecnológica (Conif) e a Embaixada do

Reino Unido. 

Estudantes de Agronomia do

Campus Sorriso vão a campo para

analisar biodiversidade da

Fazenda Experimental

Estudantes do campus Várzea

Grande realizam visitas técnicas
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No dia 21 de junho,  a Fazenda

Experimental do IFMT - Campus Sorriso

recebeu uma aula prática da disciplina de

Ecologia e Biodiversidade, do curso de

Engenharia Agronômica.  Durante dez

horas, cerca de 35 alunos participaram

de atividades direcionadas à coleta de

dados sobre a fauna do local.

 

Nesse mês de junho, os estudantes dos

segundos semestres dos cursos

Técnicos em Logística e Desenho,

Integrados ao Ensino Médio do IFMT-

Várzea Grande, realizaram visitas

técnicas à Usina Hidrelétrica de Manso,

ao Parque Nacional de Chapada dos

Guimarães e  a fábrica de bebidas

Marajá. Também participaram das visitas

técnicas, os  estudantes do Curso

Superior de Tecnologia em Gestão

Pública que conheceram  o Tribunal de

Justiça de Mato Grosso - TJ/MT. 

Campus Rondonópolis: Campeã

no nado livre representará o IFMT

no JIF Centro-Oeste

Thais Gomes, estudante do campus

Rondonópolis, irá representar o Instituto

Federal de Mato Grosso (IFMT) na fase

Centro-Oeste do JIF’s, na modalidade

nado livre.

IV Jornada Científica do IFMT -

"meio ambiente, desenvolvimento

e sociedade"

Nos dias 05 à 08 de julho Instituto

Federal de Educação Ciência e

Tecnologia,  Campus Juína convida toda

comunidade acadêmica e sociedade em

geral para prestigiar a IV Jornada

científica, que ocorrerá no campus do

IFMT Juína.
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Campus Pontes e Lacerda tem

duas equipes finalistas na

Olimpíada Nacional de História

Duas equipes de estudantes do Instituto

Federal Mato Grosso (IFMT) Campus

Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

foram classificadas para a etapa final da

Olimpíada Nacional em História do Brasil

(OINHB), que acontece em Campinas no

dia 20 de agosto. Eles fazem parte agora

de um grupo formado pelos 270

melhores estudantes de história do país. 

Olimpíadas Nacional em História

do Brasil - Unicamp - Alunos do

Campus Cuiabá estão na final

Oito alunos do Campus Cuiabá que

compõem as equipes, Panelinha de

História e Oca das Histórias, foram

classificados para a final da 8ª Olimpíada

Nacional em História do Brasil (ONHB),

promovido pelo Departamento de

História da Universidade Estadual de

Campinas – Unicamp.

Campus Campo Novo do Parecis:

Aberto edital de chamada de

trabalhos para o FECCICA 2016

A Comissão Organizadora Conjunta da

Feira do Conhecimento Cultural e

Científico de Campo Novo do Parecis

(FECCICA) torna público o Edital n.

01/2016/FECCICA, para chamada

destinada aos professores, agentes

educacionais, auxiliares de educação e

estudantes das redes de ensino públicas

Realizada a IV Feira de Ciências

do Campus Confresa

No dia 24 de junho, o  campus Confresa

foi mais uma vez palco de um dos

maiores eventos científicos da região do

Araguaia Xingu. Este ano com cerca de

90 trabalhos que surpreenderam o

público pelo grau de especialização e

inovação. A Feira teve  ampla
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e privadas, que pretendem divulgar

trabalhos culturais e/ou científicos

desenvolvidos por estudantes da

educação infantil, ensino fundamental e

médio, por meio de demonstrações

técnicas na área de ciência e tecnologia,

ou por exposição cultural por meio de

performances artísticas e culturais

diversas.

participação de estudantes de outras

instituições de ensino de Confresa, Porto

Alegre do Norte, Vila Rica, Santa

Terezinha e demais cidades da região,

bem como dos estudantes do

próprio campus Confresa. 

Trabalho social: Alunos do ensino

médio do Campus São Vicente

fazem visitas a idosos e crianças

Alunos do curso Técnico em

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio

do IFMT São Vicente realizaram visitas

ao abrigo de idosos Sombra das Acácias,

em Jaciara, e também ao  Centro

Educacional Paulo Freire, em Campo

Verde.

Estudantes promovem ação de

conscientização quanto à

economia de energia, água e

combate ao Aedes aegypti

Alunos que cursam o 2º ano do Técnico

em Agropecuária Integrado ao Ensino

Médio, do IFMT São Vicente, realizaram

nos dias 25 e 28 de junho,  ações

relacionadas aos temas  Economia de

água e energia,  Combate ao mosquito

Aedes aegypti, e Descarte de lixo.

Campus Bela Vista: Alunos

participam do V Congresso

Brasileiro de Educação Ambiental

Aplicada e Gestão Territorial      

Alunos do Campus Campo Novo

do Parecis realizam aula prática de

Inventário Florestal
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No período de 8 a 11 de junho de 2016

aconteceu em Fortaleza-CE o V

CONGRESSO BRASILEIRO DE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL APLICADA E

GESTÃO TERRITORIAL, em que  foram

reunidos cerca de 500 estudantes e

profissionais de diversas áreas. O IFMT

Campus Cuiabá – Bela Vista teve a

representação e participação com um

trabalho desenvolvido pelos alunos

Rafael Bom despacho, Leila Lazari e

Milena Filippo Batista do Curso Técnico

em Meio Ambiente Integrado ao Ensino

Médio.

No dia 30 de Maio, cerca de 30

acadêmicos do curso de Bacharelado em

Agronomia do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato

Grosso - Campus Campo Novo do

Parecis, membros das disciplinas de ILP

(Integração Lavoura e Pecuária) e

Silvicultura realizaram o levantamento de

dados para a elaboração do Inventário

Florestal.

Campus Juína: Alunos realizam

exposição "Sistemas do corpo

humano"

Na última semana os alunos dos

terceiros anos dos cursos técnico em

Agropecuária, comércio e técnico em

Meio Ambiente do Campus Juína

Você tem ideias criativas e quer

mostrá-las para o mundo!

Inscrições abertas para a

FEBRACE 2017

A Feira Brasileira de Ciências e

Engenharia (FEBRACE), movimento

nacional de estímulo ao jovem cientista

abre inscrições para a 15a edição da

mostra de projetos, maior evento do

gênero no país. Os projetos podem ser
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realizaram uma exposição de

maquetes  sobre os  sistemas do

corpo  humano. O trabalho realizado

pelos alunos foi usado como avaliação

bimestral na disciplina de Biologia.

submetidos até o dia 30 de outubro de

2016, pelo site

(www.febrace.org.br/submeter),

utilizando o sistema de submissão

eletrônica.

Professor do campus Várzea Grande

lança livro em Fórum de Qualidade e

Gestão Democrática          

No dia 30 de junho de 2016, o professor

de português do Campus  Várzea

Grande, doutor Jorge Fonseca, lançou o

livro Ampliação do tempo escolar: estudo

comparado entre Brasil e Argentina,

durante o  XIII Fórum Permanente

Indicadores de Qualidade e Gestão

Democrática: investigação e resultados

de pesquisa no campo das políticas e

gestão da educação, realizado na

Unisinos, em São Leopoldo/RS. Durante

o evento, Jorge também participou do

Painel Políticas Públicas e Qualidade da

Educação, do qual foi coordenador.

Campus Rondonópolis

apresentou três projetos na 2ª

FECITI

O Instituto Federal de Mato Grosso

(IFMT) campus Rondonópolis participou

entre os dias 20 e 21 de junho da 2ª

FECITI – Feira Municipal de Ciência,

Tecnologia e Inovação de Rondonópolis,

que é um espaço de apresentação de

trabalhos de cunho científico e soluções

tecnológicas desenvolvidas por alunos,

oferecendo assim, oportunidade de

trocas de experiências para inovação no

campo da ciência e da tecnologia.

Teatro e Cinema: Mostra Didática

de Artes no Campus Alta Floresta

Campus Lucas do Rio Verde

realiza o I Ciclo de Palestras em

Biotecnologia: Aplicações e

Oportunidades

https://jna.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/alunos-realizam-exposicao-sistemas-do-corpo-humano/
https://www.febrace.org.br/submeter
https://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/voce-tem-ideias-criativas-e-quer-mostra-las-para-o-mundo-inscricoes-abertas-para-febrace-2017/
https://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/professor-do-campus-varzea-grande-lanca-livro-em-forum-de-qualidade-e-gestao-democratica/
https://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/professor-do-campus-varzea-grande-lanca-livro-em-forum-de-qualidade-e-gestao-democratica/
https://www.unisinos.br/eventos/investigacao-e-resultados-de-pesquisa-no-campo-das-politicas-e-gest-ex122557-00001
https://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/professor-do-campus-varzea-grande-lanca-livro-em-forum-de-qualidade-e-gestao-democratica/
https://roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/ifmt-rondonopolis-apresenta-3-projetos-na-2-feciti/
https://roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/ifmt-rondonopolis-apresenta-3-projetos-na-2-feciti/
https://roo.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/ifmt-rondonopolis-apresenta-3-projetos-na-2-feciti/
https://alf.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/teatro-e-cinema-mostra-didatica-de-artes-no-campus-alta-floresta/
https://lrv.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/i-ciclo-de-palestras-em-biotecnologia/


Como atividade de finalização do 2º

bimestre, foi realizada na última semana,

no  Campus  Alta Floresta, a Mostra

Didática de Artes. A programação

aconteceu no Centro Cultural de Alta

floresta, na Praça da Cultura. 

Os servidores e alunos do curso de

Biotecnologia do Campus Avançado de

Lucas do Rio Verde realizaram no dia 01

de julho, o I Ciclo de Palestras em

Biotecnologia: Aplicações e

Oportunidades, no auditório da prefeitura

municipal. 

Campus Barra do

Garças - Informa 04

O Informativo apresentou

as seguintes notícias:

seminário sobre

Protocolo e Eventos,

orientação sobre TDAH,

a conquista de ouro no

JIFMT, entre outros. 

Jorge Palomares ex-

aluno IFMT-Campus Bela

Vista conta sua

experiência no Programa

Jovens Embaixadores.

https://alf.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/teatro-e-cinema-mostra-didatica-de-artes-no-campus-alta-floresta/
https://alf.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/teatro-e-cinema-mostra-didatica-de-artes-no-campus-alta-floresta/
https://lrv.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/i-ciclo-de-palestras-em-biotecnologia/
https://lrv.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/i-ciclo-de-palestras-em-biotecnologia/
https://youtu.be/j0Xp9SndO5Q
https://www.youtube.com/watch?v=WgO65z7Q5P4
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