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Elaboração: Coordenação de Comunicação Social — IFAM 

Está disponível o edital para participação de alunos 

e servidores do IFAM na programação do Congresso 

Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (XI 

CONNEPI). O evento é promovido pela Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 

pela Secretaria de Educação Tecnológica e será 

realizado em Maceió (AL). Saiba mais. 

No dia 16/09, reuniram-se os membros 

Instituidores, Beneméritos e Mantenedores da 

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Interiorização do IFAM (FAEPI) para a eleição dos 

membros do Conselho Curador e Fiscal. Na ocasião, 

foram homenageados alguns membros pelos 

serviços prestados ao Instituto. Leia mais. 

a noite do último sábado (17/09/2016), alunos do 

IFAM e de escolas estaduais de Humaitá realizaram 

lançamento da revista ‘O Futuro é Nosso’. A 

programação do evento contou com a exibição de 

filme, debates, exposições artísticas e apresentações 

musicais. Saiba mais. 

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  29 de 
setembro de 2016 para o e-mail comunicacao@ifam.edu.br 

Iniciou nesta segunda-feira (19) no Campus Manaus 

Centro, a fase prática do treinamento dos técnicos 

de transmissão (TSAT) que atuarão nas eleições 

2016 em todo o Amazonas. O curso acontece até 

sexta-feira (23), quando os profissionais 

selecionados conhecem o equipamento que será 

utilizado e como manuseá-lo durante o pleito. Leia 

Até o dia 07 de outubro, os interessados em 

concorrer ao Prêmio IFAM Empreendedor poderão 

submeter propostas nos campi. Poderão concorrer 

os estudantes do nível médio e de graduação que 

estejam devidamente matriculados e cursando um 

dos cursos regulares, na modalidade presencial. 

Leia mais. 

Está aberta a chamada interna de fluxo semestral 

para apresentação de propostas para cursos de 

Extensão, a serem realizados pelos campi. Os 

cursos serão gratuitos e oferecidos à comunidade 

externa, podendo haver a participação da 

comunidade interna. Saiba mais 
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