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Após realizar e garantir medalhas nos Jogos dos 

Institutos Federais - Etapa Norte 2016, o IFAM 

chega a etapa Nacional com total de 40 alunos-

atletas para as competições em Brasília que 

começam dia 4 de outubro. Os alunos são de 

diversos campi da capital e do interior do Amazonas 

e competirão em 4 modalidades. Saiba mais. 

A Comissão de Pós-Graduação do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) 

da Sociedade Brasileira de Física (SBF) comunica 

aos interessados que estão abertas as inscrições 

para o processo seletivo de ingresso no curso de 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física, até o dia 12 de outubro. Saiba mais. 

Instituições apoiadas pelo Instituto TIM convidam 

crianças de regiões de difícil acesso da Amazônia a 

refletir sobre o ambiente em que vivem. O 

Instituto Federal do Amazonas é um dos 

participantes, por meio de projeto em andamento 

em escolas de Manacapuru.  Saiba mais.  

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  13 de 
abril de 2016 para o e-mail ccs@ifam.edu.br 

Aperfeiçoar e estreitar o canal de comunicação 

entre a gestão e o cidadão. Esse foi o objetivo do 

Encontro de Ouvidores do IFAM, com a 

participação dos campi Coari, Itacoatiara, Manaus 

Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona 

Leste, Maués, Presidente Figueiredo e Tefé. Leia 

Até o dia 31 de outubro, estarão abertas as 

inscrições para o Mestrado Profissional em Ensino 

Tecnológico (MPET). São ofertadas 14 vagas. O 

processo seletivo será realizado em três etapas: 

prova escrita, avaliação do projeto e prova oral. 

Todas as fases são de caráter eliminatório e 

classificatório. Leia mais. 

No dia 16 de setembro, o professor Deco Salgado, 

do Campus Manaus Centro, defendeu a tese 

intitulada ‘Credibilidade e valores na imagem 

política: análise de estratégias persuasivas através 

da imagem fixa’ e recebeu o título de doutor em 

Publicidade e Relações Públicas. Leia mais. 

JIFs Nacional 

OUVIDORES 

ENSINO TECNOLÓGICO ENSINO DE FÍSICA 

DEFESA DE TESE MANACAPURU 
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