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O IFAM realizará atividades durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia. A cerimônia de 

abertura da Semana do Instituto ocorrerá no 

auditório Jorge Alberto Furtado do Campus Manaus 

Centro (CMC), no dia 18, a partir das 14h. Os campi 

realizarão programação em períodos diferente. 

Saiba mais. 

Já estão abertas as inscrições para o II Encontro de 

Educação a Distância e I Seminário de 

Internacionalização do IFAM Brasil-Portugal. Os 

eventos serão realizados em Manaus, no período 

de 25 a 27 de outubro, com  o objetivo de 

oportunizar espaço-tempo para reflexão e troca de 

experiências acadêmicas e culturais. Saiba mais. 

O IFAM divulga os primeiros editais dos Processos 

Seletivos 2017/1º semestre referente às vagas 

para os cursos de Graduação via ENEM e cursos na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA-

EPT). As inscrições poderão ser realizadas até o dia 

21 de outubro e são gratuitas. Saiba mais. 

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  27 de 
abril de 2016 para o e-mail ccs@ifam.edu.br 

Mais de 700 bibliotecários universitários 

participam até o dia 21 de outubro, do 19º 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias.  

Durante a semana, o evento buscará promover o 

intercâmbio de informações entre os profissionais 

da área de informação. Leia mais. 

Acontece nesta terça-feira (18), às 19h, Campus 

Manaus Centro, um bate-papo sobre inovação e 

economia criativa. O evento faz parte do primeiro 

Ciclo de Palestras sobre empreendedorismo 

promovido pelos alunos do sexto período do curso 

de Tecnologia em Produção Publicitária, sob 

coordenação da professora Anne Karynne. Leia 

A Comissão de Ética Profissional do Servidor 

Público do IFAM torna pública a abertura de 

inscrições para os interessados em integrar/

compor a comissão de Ética do IFAM, para 

mandato de três anos, a contar da data de posse, 

permitida uma única recondução. Leia mais. 
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