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Professora do IFMT coordena pesquisa sobre a variabilidade genética do

mosquito Aedes aegypti na grande Cuiabá e regiões e a resistência a

inseticidas

   

A professora doutora do IFMT-Campus Bela Vista, Sandra Mariotto, coordena projeto de

pesquisa (PPSUS/CNPq/FAPEMAT) sobre a variabilidade genética do

mosquito  transmissor da dengue, Aedes aegypti, na grande Cuiabá e regiões. O

mosquito Aedes  aegypti é o mesmo transmissor da dengue (clássica e hemorrágica),

chikungunya e o  virus Zika, podendo ainda ser vetor de febre amarela em áreas

urbanas. O mosquito Aedes aegypti (Diptera,Culicidae) é uma espécie antropofílica (vive

próximo ao homem)  e se reproduz com muita facilidade em recipientes artificiais,

especialmente os fornecidos pelo homem através das construções e lixos urbanos.

Campus Tangará da Serra realizou

lançamento da terceira edição dos

Jogos do IFMT - JIFMT

   

O IFMT - Campus Avançado de Tangará

da Serra realizou na manhã da última

quinta-feira (10/03), a cerimônia de

lançamento da terceira edição dos JIFMT

(Jogos do Instituto Federal de Mato

Grosso), programado para acontecer no

município tangaraense, no período de 13

a 17 de junho. O evento teve a

participação do pró-reitor de extensão do

IFMT, Levi Pires de Andrade, e do

diretor-geral do Campus, Gilcélio Luis

Peres, que apresentaram à comunidade

escolar uma placa de contagem

#ZIKAZERO: Ministro pede

continuidade no combate ao

Aedes aegypti

         

O ministro da Educação, Aloizio

Mercadante, esteve reunido com

funcionários do MEC para mais uma

ação de combate ao Aedes aegypti na

última sexta-feira, 11, quando

agradeceu o empenho e pediu

continuidade no combate ao mosquito.

Desde janeiro, o MEC vem mobilizando

servidores e a comunidade escolar, em

parceria com os órgãos públicos

federais, estaduais e municipais, com o

objetivo de erradicar os focos do

mosquito causador da dengue, zika e
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regressiva para os Jogos, iniciando a

contagem em 93 dias para sua abertura.

Participaram ainda do lançamento, o

secretário de esportes do município,

Ademir Anibale; o diretor de extensão do

IFMT, Elson Santana; e o professor de

educação física e responsável local pelos

Jogos, Donizeti Ferreira Barbosa Júnior.

chikungunya. “Vocês estão de parabéns

porque eu acho que o MEC está

conseguindo estimular o Brasil inteiro a

ter uma atitude cidadã permanente de

mobilização”, disse.

 

Reunião do Colégio de Dirigentes

tratou sobre Regulamento de

Atividades Docentes

   

A reunião ordinária do Colégio de

Dirigentes (CODIR) do Instituto Federal

de Mato Grosso que ocorreu na terça-

feira, dia 15 de março, no auditório da

Reitoria, tratou sobre o novo

Regulamento de Atividades Docentes. O

documento foi discutido com diretores

gerais e diretores de ensino, que irão

coordenar as discussões nos campi.

IFMT comemorou o Dia da Poesia

 

O Instituto Federal de Mato Grosso, por

meio do Departamento de Qualidade de

Vida que integra a Diretoria Sistêmica de

Gestão de Pessoas (DSGP) realizou no

dia 14 de março, uma comemoração ao

Dia Nacional da Poesia com a

publicação de poesias dos servidores,

terceirizados e alunos da instituição na

página institucional do facebook –

 www.facebook.com/IFMT.Oficial

 

Dia da Poesia: Campus Cuiabá

promoveu no dia 14, sarau

poético, literário e musical

   

O Campus Cuiabá promoveu no dia 14, o

V Sarau Lítero-musical: A Poesia (pé) de

Passagem. O  sarau poético, literário e

musical foi promovido pelos professores

da área de códigos e linguagens do

Departamento da Área de Base Comum

(DABC) do Campus Cuiabá que  teve

o objetivo de comemorar o Dia Nacional

da Poesia e estimular o gosto pela arte

poética. 

Mulheres foram homenageadas

no IFMT - São Vicente

  

No último dia 08 de março foi realizado

o  Dia Internacional da Mulher, no qual

professoras, técnicas e terceirizadas, do

IFMT - São Vicente, foram

homenageadas pela direção-geral

doCampus  e pelo Sinasefe, Seção

Sindical São Vicente.

Um grupo, acompanhado do som de

dois violões, percorreu os diversos

setores da sede da instituição, inclusive

o Núcleo Avançado de Campo Verde,

entoando a música “Como é Grande o

Meu Amor Por Você”, ao mesmo tempo

em que presenteava as mulheres com

flores e bombons.
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Campus Barra do Garças realiza III

Jornada de Ciência e Tecnologia

  

O Campus Barra do Garças realiza no

período de 17 a 19 de março, a III

Jornada de Ciência e Tecnologia com o

tema "Ciência, Tecnologia e Inovação

sob perspectivas sustentáveis para o

desenvolvimento do Araguaia". A

palestra de abertura será no dia 17 de

março, às 19 horas, no auditório

Municipal Fernando Peres de Farias.

 

Campus Confresa realizou a III

Semana Acadêmica das Ciências

da Natureza

   

Alguns casos de sucesso foram

contados durante a abertura da III

Semana Acadêmica das Ciências da

Natureza que ocorreu  no dia  07 de

março. O ex-aluno Ednaldo Trindade

abriu a Semana contando sua trajetória

na docência. De forma muito bem

humana, o ex-aluno do curso de

Química, atual especializando em

educação do campo e professor em

escola da rede municipal de ensino, deu

detalhes de como passou de cobrador

de ônibus à motorista, para depois

ocupar uma sala de aula na zona rural.

 

IFMT - Sorriso e Corpo de

Bombeiros estudam ações

conjuntas

  

Na última quinta-feira, dia 10 de março,

ocorreu  uma reunião entre a

Comandante da 10ª Companhia

Independente de Bombeiros Militar

(CIBM), Maj. Sheila Sebalhos Santana e

o Diretor-geral substituto do IFMT-

Sorriso, prof. Claudir Von Dentz, que

marcou mais uma aproximação do IFMT

com outras entidades que tem o mesmo

comprometimento com o

desenvolvimento sócio-econômico da

região. Conforme o professor, o Instituto

tem estrutura que comporta treinamentos

e ações que podem promover benefícios

mútuos para as duas instituições, ao

passo em que o Corpo de Bombeiros

tem a expertise.

Campus Barra do Garças

comemorou o Dia Internacional

da Mulher

    

No dia 08 de março, a comissão de

cultura e eventos do IFMT-Campus

Barra do Garças promoveu uma

homenagem em comemoração ao Dia

Internacional das Mulheres. Houve uma

palestra com agentes da Polícia Civil,

que ressaltaram a importância dos

diretos da mulher e a lei “Maria da

Penha”. Ocorreu também apresentação

musical, sorteio de brindes e produção

de maquiagem para alunas,

profissionais terceirizadas e servidoras

do campus.
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Campus Alta Floresta realizou

palestra referente à prevenção e

combate ao mosquito Aedes

aegypti   

   

Na última quinta-feira (10/03), a

comissão permanente de combate ao

mosquito Aedes aegypti realizou palestra

no auditório do Museu de História Natural

de Alta Floresta,  como mais uma das

ações propostas pelo  Campus  na

campanha contra o mosquito. O objetivo

foi incentivar  os presentes  para

participarem da mobilização, com foco na

eliminação do  mosquito  transmissor da

Dengue, Zika e Chikungunya.

Alunos do Curso Técnico em Guia

de Turismo do IFMT - Campus Alta

Floresta participaram da Feira

Legal

   

Os alunos do Curso Técnico em Guia de

Turismo do IFMT -  Campus  Alta

Floresta, participaram na última  quinta-

feira (10/03), da Feira Legal de Alta

Floresta.  O espaço foi cedido pela

organização do  evento para que os

alunos pudessem apresentar os

trabalhos que são  desenvolvidos

pela turma, além de fotos e informações

sobre diversos locais da cidade. Os

alunos também fizeram  uma pesquisa

com a comunidade para nortear alguns

estudos que estão sendo realizados no

curso.

Campus Diamantino desenvolveu

projeto de extensão "Olhares Além

do Som" em escola estadual 

  

O Campus Avançado de Diamantino

realizou entre os dias 7 a 11 de março as

atividades do Projeto de Extensão -

Olhares Além do Som - desenvolvido

pelos professores Edcássio Avelino

(história) e professora Jaqueline da Silva

Alencar (geografia).  As atividades foram

realizadas na Escola Estadual Plácido de

Castro, no período vespertino, com

participação de aproximadamente 30

estudantes da rede estadual de ensino.

O projeto teve ao todo 20 horas. A

programação contemplou palestras com

temas que englobam questões como

identidade cultural, patrimônio material e

imaterial.

Os alunos do IFMT - Campus

Avançado Sinop concluíram no

dia 10, as atividades relacionadas

à Campanha Dia D - Zika Zero

  

Em visita à Escola Municipal Jardim

Paraíso, os estudantes do Ensino Médio

Integrado divulgaram  as Histórias em

Quadrinhos (HQs) produzidas por

grupos de alunos desde o início da

Campanha. As HQs trataram do tema

sob a ótica dos adolescentes, que, a

partir de palestras e atividades em sala,

elaboraram suas narrativas, visando o

combate ao mosquito  Aedes aegypti.

Todos os trabalhos foram realizados sob

a coordenação dos professores Juliana

Roriz Aarestrup, Joana Rodrigues

Moreira Leite  e Paulo Sérgio Sousa

Costa e apoio dos demais docentes e

direção.
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Campus Cáceres: Com definição

de equipes finalistas em 5

modalidades, Jogos Olímpicos já

atingem a marca de 126 partidas

  

A 3ª edição dos Jogos Olímpicos do

IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário

Baldo encerra-se nesse sábado (19/03).

Até o momento foram realizados 126

jogos, mas há ainda quatro rodadas

antes das finais. No dia 15 de março,

jogaram as equipes classificadas para as

oitavas de finais do futsal masculino. As

semifinais da modalidade masculina e

feminina foram definidas na quarta-feira

(16.03). Nesse mesmo dia, as duplas de

tênis de mesa disputaram as

chaves.  As  partidas foram realizadas

sempre ao meio-dia.

Alunos do Campus Campo Novo

do Parecis realizaram visita

técnica na Fazenda São Marcelo 

   

Alunos do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato

Grosso (IFMT) -   Campus Campo Novo

do Parecis, visitaram, no dia 19 de

fevereiro, a fazenda São Marcelo,

localizada a 60 Km de Tangará da

Serra. Cerca de 35 alunos   das turmas

de Bacharelado em Agronomia, 

Tecnologia em Agroindústria e do

Técnico Subsequente em Agropecuária

participaram da visita.

 

Educação ambiental: Projeto

produz sofás e puffs ecológicos

no Campus Juína

Através das aulas de educação

ambiental, alunos dos primeiros anos A e

B do curso Técnico em Meio Ambiente

do IFMT - Campus Juína  estão

desenvolvendo dois projetos voltados

para o reaproveitamento de materiais

que seriam descartados.

IFMT - Campus Sinop

comemorou o Dia Internacional

da Mulher 

As atividades iniciaram na terça-feira,

08 de março. Durante a semana as/os

estudantes dos cursos Técnicos

Integrados e Subsequentes assistiram

o documentário “O silêncio das

Inocentes” e debateram sobre a

temática voltada para a questão de

gênero (igualdade de direitos, violência

enfrentada pela mulher, entre outros),

além de palestras no Campus Sinop.

 

Campus Barra do Garças realiza III

Jornada de Ciência e Tecnologia

Vídeos
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O evento será realizado no período de

17 a 19 de março, com o tema

"Ciência, Tecnologia e Inovação sob

perspectivas sustentáveis para o

desenvolvimento do Araguaia".

DSRI: Professor do IFMT - Campus

Várzea Grande conta sua

experiência na Espanha

O professor de Língua Portuguesa e

Língua Espanhola do IFMT – Campus

Várzea Grande, Kleberson Cardoso,

conta a sua experiência e

oportunidade de fazer o intercâmbio

por meio do convênio do IFMT que a

Diretoria Sistêmica de Relações

Internacionais estabeleceu com a

Universidade de Salamanca, na

Espanha.

 

Boletim Eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso

Reitoria | Assessoria de Comunicação da Reitoria

Assessoria de Comunicação do IFMT/Reitoria - (65) 3616-4122

Jornalista Responsável: Juliana Michaela DRT - 981/40/005 MT

Jornalistas da Reitoria: Juliana Michaela e Osvaldo Sato

Estagiário de Publicidade e Propaganda: Guilherme Sanches

Textos das Ascom dos campi: Carla Aparecida Londero (Campus Campo Novo do Parecis), 

Cristiane Guse Fronza (Campus Várzea Grande) Dieison D’Avila Guisolfi (Campus Sorriso), 

Edna Pedro (Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo), Jones Martinho (Campus Cuiabá), 

Luiz Pereira da Costa Júnior (Campus Juína),  Rafaela Souza (Campus Rondonópolis),  Sérgio

Thompson (Campus São Vicente), 

Telma da Silva Aguiar (Campus Confresa), Thiago André de Almeida (Campus Pontes e Lacerda

- Fronteira Oeste) e Vinicius Xavier Perpetuo (Campus Barra do Garças)

Revisor de Textos: Ewerton Viegas

http://ifmt.edu.br/

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7k0EdE2Xxw
https://www.youtube.com/watch?v=jcfqsjtQUeo
https://www.youtube.com/watch?v=jcfqsjtQUeo
https://portal.ifmt.edu.br/

