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Projeto Rondon: Alunos do IFMT contam que levarão a experiência na

Operação Paiaguás para a vida inteira

Os oito estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Pontes e Lacerda

participaram  do Projeto Rondon, na Operação Paiaguás, contaram que levarão a

experiência desses 15 dias no município de Poxoréu e cidades circunvizinhas para a

vida inteira. A equipe do IFMT ofereceu  oficinas nas áreas de educação ambiental,

educação especial, educação de jovens e adultos, contação de histórias, panificação,

maquiagem, economia doméstica, empreendedorismo, formação de leitores e

informática básica.

Reitor do IFMT empossou 60 novos

servidores

O Reitor do Instituto Federal de Mato

Grosso, professor José Bispo Barbosa,

empossou no dia 20 de janeiro, 60 novos

servidores públicos, que foram aprovados

no último concurso público da instituição,

edital nº 70/2015.

Dos 60 novos servidores, 45 são docentes

e 15 são técnico-administrativos, que irão

atuar nos campi Alta Floresta, Diamantino,

Lucas do Rio Verde, Sinop, Campo Novo

do Parecis, Confresa, Bela Vista, Cuiabá -

Octayde, Juína, Pontes e Lacerda,

Primavera do Leste, São Vicente, Sorriso

e na Reitoria.

Atenção: Prorrogado até o dia

31/01, o prazo de inscrição para o

Vestibular 2016/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Mato Grosso, através do

Reitor José Bispo Barbosa, tornou pública

a prorrogação dos prazos de inscrição do

edital n.º 001/2016 – Cursos Superiores

2016/1, até dia 31 DE JANEIRO, conforme

o novo cronograma.

O candidato que não tiver pago a

inscrição até o dia 24 de janeiro de 2016

terá que reimprimir um novo boleto para

efetivar pagamento até 11 de fevereiro de

2016.
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IFMT lançou Programa de Bolsa

Permanência para estudantes de

nível superior

O Instituto Federal de Mato Grosso,

através da Pró-Reitoria de Ensino,

tornou público o edital nº 06/2016 -

PROEN, visando à seleção de

estudantes do IFMT a serem

beneficiados pelo Programa Institucional

de Bolsa Permanência. O Programa é

uma ação do Governo Federal de

concessão de auxílio financeiro a

estudantes matriculados em instituições

federais de ensino superior em situação

de vulnerabilidade socioeconômica e

para estudantes indígenas e

quilombolas. O recurso é pago

diretamente ao estudante de graduação

por meio de um cartão de benefício.

DSGP: Prorrogado até o dia 29/01,

o prazo para remoção mediante

permuta de servidores do

Campus Cuiabá para a Reitoria

A Diretoria Sistêmica de Gestão de

Pessoas (DSGP) emitiu comunicado no

dia 22 de janeiro de 2016, informando

que foi prorrogado até o dia 29 de

janeiro de 2016, o prazo para

manifestação de candidatos

interessados em ser removidos

mediante permuta do Campus Cuiabá

para a Reitoria. Para saber mais

informações, clique em 'Ler mais'.

Institutos Federais completaram

sete anos 

 

O dia 29 de dezembro de 2008 marcou o

início de um projeto inovador e

estruturante para o País. Nessa data

foram criados 38 Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs),

que, em 2015, completam sete anos de

educação pública, gratuita e de

excelência. Na prática, essas instituições

promovem a verticalização do ensino, a

pesquisa aplicada, a inovação e a

extensão tecnológica, sempre em sintonia

com os arranjos produtivos, sociais e

culturais locais.

Comissão eleitoral publicou

Regimento para eleições do CONSUP

 

A comissão eleitoral publicou o

regulamento das eleições para a

composição do Conselho Superior

(CONSUP) do IFMT. O regulamento

estabelece critérios para a organização,

realização e apuração da eleição de

representantes para os segmentos

docente, técnico-administrativo e discente,

junto ao Conselho Superior do IFMT. 

 

Alunos do IFMT Cuiabá e IFMT

Primavera do Leste conquistaram

3º lugar no Startup Weekend

Cuiabá

Professor do Campus Primavera

do Leste participará de

capacitação nos Estados

Unidos
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Os alunos dos cursos superiores de

Engenharia de Controle e Automação do

IFMT - Campus Cuiabá e Primavera do

Leste juntos formaram a equipe

EcoCharge e conquistaram o 3º lugar no

Startup Weekend Cuiabá, que ocorreu no

período de 18 a 20 de dezembro, na

Arena Pantanal. O IFMT esteve presente

como apoiador/parceiro do evento e com

representação, por meio da coordenação

do Núcleo de Inovação Tecnológica do

IFMT (NIT/IFMT), na organização do

mesmo.

O professor do Campus Primavera do

Leste, Weslley Siqueira, participará do

curso de Capacitação nos Estados

Unidos até o mês de março/2016. O

curso é realizado pelo  Programa

SETEC/CAPES/NOVA - "TESOL

Training for English  Faculty from the

Federal Network of Professional and

Technological Education, na  Northern

Virginia Community Coleege, em

Virgínia - EUA. O professor do IFMT -

Primavera do Leste  foi o único

selecionado do IFMT para participar da

capacitação nos Estados Unidos. 

 

Campus Bela Vista: Pesquisa de

aluna do mestrado sobre a

qualidade físico-química e

microbiológica de águas minerais

envasadas em garrafões de 20L

produzidas em MT recebeu prêmio

da 3M do Brasil

A aluna do Programa de Mestrado em

Ciência e Tecnologia de Alimentos do

Instituto Federal de Mato Grosso no

Campus Bela Vista, Ilza Conceição

Tomaselli Ribeiro, ganhou o Prêmio

Cultivando Talentos, da empresa

multinacional 3M do Brasil, no terceiro

trimestre da edição 2014/2015. O projeto

de pesquisa do mestrado da estudante

tem como título: "Avaliação físico-química

e microbiológica da qualidade de águas

minerais naturais envasadas em galões

de 20 litros produzidas no Estado de Mato

Grosso, Brasil". O projeto é orientado pela

professora Dra. Adriana Paiva de Oliveira

(IFMT -BLV) e tem como co-

orientadoras, Profa. Dra.Thais Hernandes

(FANUT/UFMT) e Profa. Dra.Marcia

Helena Scabora (FATEC-SENAI/MT) e

também a participação dos

colaboradores, Andressa S. David, Kamila

IFMT - São Vicente: Licenciatura

em Ciências da Natureza lançou 2º

livro do PIBID Ciências

 

O curso de Licenciatura em Ciências

da Natureza, IFMT - Campus São

Vicente Núcleo Avançado Jaciara,

realizou o lançamento do seu

segundo livro “Itinerário da Ciência /

Viveiro Educador PIBID Ciências –

Volume 2”, na noite do dia 18 de

janeiro de 2016. O evento

aconteceu na sede do Núcleo

Avançado e contou com a presença

dos autores bolsistas pibidianos, de

professores e acadêmicos da

Licenciatura, assim como da

coordenação do Projeto Ambiental

Escolar Viveiro Educador Mata Viva

Jaciara, da Escola Estadual Antônio

Ferreira Sobrinho, e de

colaboradores do PIBID.
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C. Oliveira, Keyla S. Sigarini, Barbara S.

Martinez e Prof. Dr.Ricardo Dalla Villa

(DQ/UFMT). Clique em 'Ler mais' e veja a

revista “Conexão Food Safety”, da Revista

3M Brasil.

 

IFMT - Campus Barra do

Garças realizou I Jogos Intercursos

 

O Campus Barra do Garças realizou de

15 a 23 de janeiro, o I Jogos Intercursos

do IFMT-Campus Barra do Garças, que

teve várias modalidades esportivas e a

participação de diversas pessoas da

comunidade escolar.

Para o professor Guilherme Lumina

Pupatto Junior, um dos organizadores, os

jogos são uma maneira de educar, de

trabalhar diversas habilidades com os

alunos. “O Intercursos terá jogos de

modalidade coletiva e o xadrez, que é

individual. Os cursos poderão montar

suas equipes com alunos do primeiro,

segundo e terceiro ano. Os jogos são uma

forma de integração, um modo de

trabalhar a liderança, vencer barreiras, e

é também uma maneira de educar

através do esporte", concluiu o docente.

Alunos do IFMT - Campus Juína

realizaram Mostra de Irrigação e

Drenagem 

No dia 10 de dezembro de 2015,

os alunos dos terceiros anos A, B e C do

curso técnico em agropecuária do IFMT -

Campus Juína realizaram uma mostra de

irrigação e drenagem.  A atividade foi

desenvolvida em sala durante as aulas da

disciplina de Irrigação e Drenagem, e

contou como avaliação para obtenção da

nota bimestral da disciplina. Os alunos

aplicaram na prática a teoria acerca dos

diferentes tipos de sistemas de irrigação e

se organizaram em grupos de 5 alunos

para desenvolver projetos em formato de

maquete, representando cada um dos

sistemas de irrigação que foram

trabalhados em sala.

IFMT - Juína apresentou o (PLS)

Plano de Gestão de Logística

Sustentável

O IFMT- Campus Juína instituiu  através

da portaria n°  50/2015, o Plano de

Logística Sustentável (PLS), que é uma

ferramenta de planejamento da gestão,

com  objetivos e responsabilidades

definidas, bem como ações, metas,

Inscrições abertas para o I

Encontro Agropecuário do IFMT

São Vicente

Estão abertas as inscrições para o  I

Encontro Agropecuário, a ser realizado

nos dias 19 e 20 de fevereiro. O evento

é promovido pelo  IFMT - Campus São

Vicente, através do seu Departamento de

Ensino Médio Técnico (DEMT). Serão
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prazos de execução, mecanismos  de

monitoramento e avaliação, cujo objetivo

é estabelecer práticas de sustentabilidade

e  racionalização de gastos do Campus

Juína.

realizadas  palestras e mesas-

redondas, abertas ao público externo e

interno. Já as  oficinas  são destinadas

prioritariamente para os alunos do Ensino

Médio Técnico, por fazer parte de uma

atividade pedagógica do curso.

Asinscrições são gratuitas e podem ser

feitas através de  formulário online, ou na

Coordenação do Curso Técnico em

Agropecuária

Estudante paga promessa feita para

passar no seletivo do IFMT - Campus

Confresa

 

Um dos candidatos do último processo

seletivo do IFMT - Campus

Confresa chamou atenção dos servidores

do Departamento de Registro Escolar do

campus ao revelar que pedalou de Porto

Alegre do Norte até a cidade de Confresa

para realizar sua matrícula. Trata-se do

ritual de pagar uma promessa feita pelo

estudante Lucas Helder, que no ano letivo

de 2016 iniciará o curso técnico em

Agroindústria: “entrar no IF era o meu

sonho, então fiz uma promessa com Deus

para que Ele me desse sabedoria para

passar na prova de seleção”, revelou

Helder.

Campus Pontes e Lacerda: Revista

Animus abre período para

submissão de artigos científicos

 

Está aberto o prazo para submissão de

artigos científicos para publicação da

Revista Interdisciplinar Animus, do

Instituto Federal de Mato Grosso –

 Campus Pontes e Lacerda. As inscrições

foram abertas no dia 10 de dezembro de

2015 e o pesquisador interessado em

divulgar seu material tem até o dia 5 de

abril de 2016 para submeter seu artigo.

 

Alunos do curso de Controle

Ambiental participaram do I

Simpósio Interdisciplinar de

Estudos Ambientais da UFMT -

Campus Barra do Garças

 

Os alunos do curso de Controle Ambiental

do IFMT - Campus Barra do Garças

participaram no dia 21 de janeiro, do I

Simpósio Interdisciplinar de Estudos

Campus Primavera do Leste

realizou formação de Brigada de

Incêndio

 

Nos dias 15 e 16 de janeiro, ocorreu no

Campus Primavera do Leste o "Curso de
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Ambientais da UFMT - Campus Barra do

Garças, que foi organizado pelo centro

acadêmico de Geografia da universidade.

Formação de Brigadistas", ofertado pelo

Corpo de Bombeiros Militar. A Brigada de

Incêndio é requisito para o funcionamento

do prédio novo.  Devido ao tamanho da

obra (de acordo com a legislação), o

treinamento foi feito em dois dias, com

oito horas de curso em cada um dos dois

dias.

 

Alunos do IFMT - Campus Alta

Floresta são convidados para

participar da VIII Jornada de

Foguetes em Barra do Piraí - RJ

 

Ao término do ano letivo de 2015, os

alunos Wallison Kauy Lustosa Alves,

Bruno Winter Krause, Leonardo de

Oliveira Gonçalves Vieira e João Vitor

Marques Lima do IFMT - Campus Alta

Floresta, bem como o professor

responsável, Marcelo Luiz da Silva,

receberam o convite para participarem da

VIII JORNADA DE FOGUETES, que

acontecerá entre os dias 01 e 04 de

fevereiro de 2016, em Barra do Piraí - RJ.

Campus Campo Novo do

Parecis: Núcleo de Qualidade de

Vida promove o Dia do Desapego

O Núcleo da Qualidade de Vida do IFMT

-  Campus Campo Novo do Parecis

promoveu no dia 26 de janeiro, a primeira

ação do ano,  que foi o Dia do

Desapego.  O evento foi idealizado

visando facilitar a venda/troca/doação de

pertences não mais utilizados pelos

servidores, mas que pudessem ser úteis a

outros colegas de trabalho e alunos do

campus, prezando sempre o tema central

do Núcleo, que é a promoção da

qualidade de vida.
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