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Elaboração: Coordenação de Comunicação Social — IFAM 

Para comemorar o Dia dos Pais, a Reitoria do IFAM, 

por meio da Coordenação Geral de Benefícios e 

Qualidade de Vida (CGBQV/DGP), realizou um café 

da manhã dedicado aos servidores pais, nesta 

segunda-feira (15/08). Na ocasião, houve o 

concurso fotográfico ‘O desafio de ser pai’, 

apresentação musical,  além de sorteio de brindes. 

Nos dias 14 a 16 de setembro, o Campus Manaus 

Centro sediará o II simpósio em Ensino Tecnológico 

no Amazonas. Promovido pelos alunos O evento 

técnico-cientifico é planejado para a legitimação de 

um espaço de discussão, valorização e incentivo da 

pesquisa voltada para o ensino tecnológico. Leia 

mais. 

Já está a disponível a nova edição da Revista Igapó. 

Este volume reúne 10 artigos com temáticas 

multidisciplinares que proporcionam diálogos 

múltiplos de saberes. Os interessados em participar 

da próxima publicação já podem enviar trabalhos. 

São aceitos trabalhos inéditos em fluxo contínuo. 

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  25 de 
agosto de 2016 para o e-mail ccs@ifam.edu.br 

Nos dias 26 a 31 de julho, acontecerá mais uma 

edição dos Jogos dos Institutos Federais—Etapa 

Norte. Este ano, o IFAM é o anfitrião do evento que 

reunirá 700 alunos dos estados do Amazonas, Acre, 

Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A 

abertura será na Arena Amadeu Teixeira, em 

Manaus, a partir das 18h. Saiba mais. 

A servidora Josiani Mendes Silva, do Campus São 

Gabriel da Cachoeira, defenderá sua tese de 

doutorado no dia 1°/09, na Faculdade de Educação 

da USP. O trabalho tem como temática a avaliação 

da aprendizagem nas representações de 

licenciados indígenas, professores em exercício na 

Educação Básica, em São Gabriel da Cachoeira - 

Com polos em 18 institutos federais, o Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (Prof-EPT), ofertado em rede, abrirá 

até 400 vagas para servidores docentes e técnico-

administrativos no primeiro semestre de 2017. 

Saiba mais. 
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Nesta segunda-feira (15/08), o reitor do IFAM, 

Antônio Venâncio, recebeu a Profa. Dra. Gladys 

Denise Wielewski, coordenadora do Polo 

Acadêmico da Universidade Federal do Mato 

Grosso, para a assinatura do convênio da Rede 

Amazônica de Educação em Ciências e Matemática 

(REAMEC). Saiba mais. 
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