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Bom Dia MT divulga reportagem sobre alunos do IFMT que conquistaram

bons resultados na Olimpíada Mato-grossense de Química

 

O programa Bom Dia Mato Grosso da TV Centro América (Globo) divulgou no dia 26 de

novembro, uma reportagem sobre os alunos do IFMT terem conseguido bons resultados

nas 10º Olimpíada Mato-grossense de Química. O Campus Rondonópolis conquistou 12

medalhas, tendo em destaque, o primeiro lugar com a aluna do curso técnico integrado

em Química, Ana Clara Camargo. Os estudantes do IFMT- Campus Rondonópolis

receberão o prêmio no dia 4 de dezembro na UFMT e quatro deles foram classificados

para o Campeonato Brasileiro de Química.

O Reitor e professores do IFMT são

homenageados em sessão solene

na Câmara Municipal de Cuiabá

O Reitor do IFMT, professor José Bispo

Barbosa (Eletrotécnica) e os professores,

Antoninho Gumiero (Matemática), João

Maia (Biologia), Maria Ubaldina Costa

Sanches, conhecida carinhosamente por

Marilu (Química), Emiko Yanagawa

(Geografia) e Rinaldo Ribeiro de Almeida

(Matemática), foram homenageados com

Moção de Aplausos em sessão solene no

dia 18 de novembro, pela manhã, no

Plenário das Deliberações da Câmara

Municipal de Cuiabá. A sessão solene

integrou a homenagem ao Dia Nacional

PRODIN iniciou os trabalhos para

reestruturação do Regimento

Geral do IFMT

 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional (PRODIN) iniciou os

trabalhos para reestruturação do

Regimento Geral do Instituto Federal de

Mato Grosso. O Regimento Geral do

IFMT é o documento onde constam as

normas que regem a organização e o

funcionamento do IFMT, bem como

estabelece o desenvolvimento das

atividades acadêmicas e administrativas.

Define ainda as políticas que nortearão

as decisões e ações institucionais e as

estratégias necessárias para a
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da Consciência Negra, que é

comemorado no dia 20 de novembro de

2015. O professor do IFMT – Campus

Bela Vistas e vereador, Franks Márcio

Batista Siqueira e os vereadores, Oseas

Machado e Onofre Junior homenagearam

os professores do Instituto.

implementação das atividades e do

processo de avaliação institucional. O

atual documento foi aprovado, ad

referendum, através da Resolução nº

005, de 23 de abril de 2012.

PROEX realizou Fórum Presencial

dos dirigentes de extensão do

IFMT

 

A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto

Federal de Mato Grosso realizou nos

dias 24 e 25 de novembro de 2015, no

auditório da reitoria, o Fórum Presencial

de dirigentes de extensão do Instituto

Federal. A pauta da reunião aborda os

seguintes temas: planejamento da

extensão nos campi 2016, Incubadora de

Empresas, Regulamento de Extensão,

Programas Culturais 2016, captação de

recursos/editais PROEXT, apresentação

PDI/PROEX 2014 a 2018, desporto 2016

e regulamento de cursos FIC e

regulamento de estágios.

CODIR: ISCAP apresenta aos

dirigentes e servidores Minter em

Assessoria de Administração e

Contabilidade e Finanças, no

Porto (Portugal)

Os servidores da reitoria e dirigentes

dos campi do Instituto Federal de

Mato Grosso (IFMT) puderam

conhecer na última sexta-feira, dia 27

de novembro de 2015, dois

programas de mestrados

interinstitucionais (Assessoria de

Administração e Contabilidade e

Finanças) com o Instituto Superior de

Contabilidade e Administração do

Porto, situado em Portugal. A

apresentação foi feita pelo presidente

do ISCAP, Olímpio Castilho e a

diretora do programa de mestrado em

Assessoria de Administração, Anabela

Mesquita. A apresentação do Minter

ocorreu durante a reunião do Colégio

de Dirigentes (CODIR), no auditório da

reitoria.

IFMT e Unic firmam parceria para

oferta de curso de Mestrado em

Ensino

O Instituto Federal de Mato Grosso é um

dos parceiros no projeto “Centro de

IFMT é um dos parceiros no projeto

do CEDES aprovado pelo Ministério

do Esporte

 

O Instituto Federal de Mato Grosso é um

dos parceiros no projeto “Centro de
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Desenvolvimento de Pesquisas em

Políticas de Esporte e de Lazer da Rede

(CEDES)”, aprovado pelo Ministério do

Esporte, no qual receberá apoio para

estrutura e funcionamento do Centro,

tendo como objetivo principal mobilizar e

articular ações para pesquisa, formação,

inovação e diminuição de desigualdade

acadêmico-científica no estado de Mato

Grosso nos diferentes contextos do

esporte e lazer, buscando ampliar sua

compreensão e possibilidades para o

acesso, imbricado nas relações de

cooperação entre instituições e grupos

de pesquisa.

Desenvolvimento de Pesquisas em

Políticas de Esporte e de Lazer da Rede

(CEDES)”, aprovado pelo Ministério do

Esporte, no qual receberá apoio para

estrutura e funcionamento do Centro,

tendo como objetivo principal mobilizar e

articular ações para pesquisa, formação,

inovação e diminuição de desigualdade

acadêmico-científica no estado de Mato

Grosso nos diferentes contextos do

esporte e lazer, buscando ampliar sua

compreensão e possibilidades para o

acesso, imbricado nas relações de

cooperação entre instituições e grupos de

pesquisa.

Lançado edital de Dinter em

Sociologia UFSCar/UNEMAT com

oferta de 4 vagas para o IFMT

 

 

O Instituto Federal de Mato Grosso

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

Pesquisa e Inovação (Propes) divulga

que foi lançado o edital do processo de

seleção do Doutorado Interinstitucional

(Dinter) em Sociologia pela Universidade

do Estado de Mato Grosso (Unemat) em

parceria com a Universidade Federal de

São Carlos (UFSCar), com oferta de 20

vagas, sendo 4 destinadas a docentes do

IFMT.

PROPES: Divulgado edital de

seleção para o Mestrado em

Educação pelo convênio IFMT/UERJ

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, por

meio da Diretoria de Pós-Graduação torna

público o edital de seleção para o Mestrado

em Educação pelo convênio IFMT/UERJ. As

inscrições estão abertas entre os dias 18 de

novembro a 03 de dezembro de 2015. O

edital está disponível no site do Programa

de Pós-graduação em Educação –

Processos formativos e desigualdades

sociais PPGEDU/FFP-UERJ -

http://ppgedu.org/ffp/ e em anexo.

IFMT realiza segunda 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 nos dias 4 e 5 de

dezembro, a segunda aplicação do

exame de proficiência no idioma inglês -

TOEFL (Test of English as a Foreign

IFMT realizou capacitação aos

docentes com o programa

Células Empreendedoras

 

 

Cerca de 40 docentes de vários campi

do Instituto Federal de Mato Grosso

participaram no dia  23 de novembro, no

auditório da reitoria do IFMT, da

capacitação do Programa Células
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Language/ Teste de Inglês como uma

Língua Estrangeira) na instituição. As

provas serão aplicadas na Reitoria e em

10 campi.

Empreendedoras, da Universidade

Federal de Pernambuco, pelo professor

Genésio Gomes. A iniciativa é da

Secretaria de Ciência, Tecnologia e

Inovação de Mato Grosso (Seciteci), em

parceria com o Instituto Federal de Mato

Grosso (IFMT), com a Universidade

Federal de Mato Grosso (UFMT), e da

Universidade do Estado de Mato Grosso

(Unemat).

Aluno do campus Cuiabá

representa MT na Câmara dos

Deputados

O   aluno Gabriel Lima Araujo (18) do 4º

ano do curso de Eletrotécnica do campus

Cuiabá representou o estado de Mato

Grosso como Deputado Federal na edição

2015 do programa Parlamento Jovem

Brasileiro da Câmara dos Deputados.

Gabriel participou no período de 21 a 25

de setembro de toda a rotina de um

Deputado Federal no Congresso Nacional

Invenção de professora do IFMT

São Vicente substitui parte da

gordura do chocolate por

gelatina de frango

Docente do IFMT São Vicente, afastada

para cursar Doutorado na Universidade

de São Paulo – USP, a profª Msc.

Poliana Fernandes de Almeida

desenvolveu, em sua pesquisa, um

chocolate com gelatina de frango

proporciona diminuição de calorias. O

produto da pesquisa de doutorado foi

destaque na Agência Universitária da

USP e na revista “O mundo secreto do

cérebro” (Ano 1, nº 3).

 

Pesquisas de acadêmicos do IFMT

Cáceres são destaques em

Congresso Florestal de Mato

Grosso

Com maior representatividade entre as

instituições externas, o IFMT Cáceres

sediará a próxima edição do Congresso.

Quarenta trabalhos desenvolvidos por

meio de pesquisas realizadas por

servidores e alunos do Curso de

Bacharelado em Engenharia Florestal do

IFMT Cáceres foram destaques no I

Estão abertas as inscrições para a

IV JEPEX, do campus Pontes e

Lacerda

 

O IFMT promove, nos dias 10, 11 e 12 de

dezembro de 2015, a 4º edição

daJornada de Ensino, Pesquisa e

Extensão  do campus Pontes e Lacerda.

As inscrições são gratuitas e podem ser

realizadas por estudantes e

pesquisadores de instituições de ensino

públicas e privadas. Esta edição tem
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Congresso Florestal de Mato Grosso. O

evento realizado durante a última

semana, no Campus da Universidade

Federal de Mato Grosso, em Sinop,

reuniu as instituições de Ensino Superior

do Estado e outras entidades que

realizam pesquisa e extensão com

enfoque no setor de base florestal em

Mato Grosso.

como tema as "Perspectivas de Ensino,

Pesquisa e Extensão no Desenvolvimento

Regional".

Parceria entre IFMT e TRT leva

palestra sobre segurança do

Trabalho a estudantes do Campus

Sorriso

A negligência, tanto com a própria

segurança quanto com a segurança

alheia, foi o tema principal de uma

palestra apresentada pelo juiz do trabalho

Paulo Roberto Brescovici a alunos do

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Campus Sorriso. O objetivo é

conscientizar para a identificação de

riscos que podem ser evitados ou

diminuídos no exercício de qualquer

profissão. A fala está no contexto do

Projeto Trabalho Seguro, do Tribunal

Superior do Trabalho, e chegou ao IFMT

por meio de uma parceria entre o Instituto

Federal e o Tribunal Regional do Trabalho

23ª Região.

Aluna do IFMT é classificada

para segunda fase do programa

Global Citizens of Tomorrow

A aluna Eduarda Melo Soares de

Souza, do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso –  campus  Campo Novo

do Parecis, foi classificada para

participar da segunda fase do

programa  Global Citizens of

Tomorrow,  que ocorreu entre os dias

14 e 15 de novembro, em Goiânia.

IFMT Juína realizou atividade em

alusão ao dia da consciência negra

No dia 20 de novembro, o IFMT Campus

Campus Confresa: Ministro do

Desenvolvimento Agrário visitou

em novembro, a região do Araguaia

Xingu no projeto Território em Foco

O ministro do Desenvolvimento Agrário,
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Juina realizou uma atividade reflexiva

referente ao Dia da Consciência Negra. O

evento foi a primeira ação do NEABI

(Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e

Indígena), recém instalado no ambito do

IFMT Campus Juína.

Patrus Ananias, visitou no dia 11 de

novembro, às 16h30, o Campus Confresa

e conhecerá as ações do Núcleo de

Extensão em Desenvolvimento Territorial

– NEDET, cujo coordenador é o Diretor-

Geral do Campus Confresa, professor

Rafael Lira. Faz parte da agenda do

ministro, a visita aos municípios de São

Félix do Araguaia e Confresa, no qual se

reunirá com agricultores familiares de

toda região do Araguaia Xingu, prefeitos,

vereadores e autoridades.
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