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Para comemorar o Dia do Servidor Público, o 

IFAMrealizou uma manhã de atividades voltadas 

para a valorização da qualidade de vida. A ação 

ocorreu no Campus Manaus Zona Leste, e contou 

com a participação de servidores dos três campi da 

capital. Houve orientações sobre qualidade de vida 

e sorteios de brindes. Leia mais. 

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. As inscrições de 

candidatos poderão ser feitas via e-mail Leia mais. 

De 25 a 27 de outubro, o IFAM realizou a abertura 

do II Encontro de Educação a Distância (ENEAD) e 

o I Seminário de Internacionalização do IFAM: 

Brasil-Portugal (SEMINTER). As atividades 

ocorreram no Centro Cultural dos Povos da 

Amazônia e no Campus Manaus Centro. Saiba 

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  10 de 
novembro de 2016 para o e-mail ccs@ifam.edu.br 

Professor e alunos do Campus Avançado 

Manacapuru conquistaram o primeiro lugar, 

categoria Melhor Projeto Nacional, na 10ª Feira 

Tecnológica do Centro Paula Souza. A equipe 

vencedora apresentou o projeto ‘Jogos para 

Demonstração da Gameficação na Educação’. 

A Pró-Reitoria de Ensino coloca à disposição da 

comunidade acadêmica, a Revisão da Minuta do 

Regulamento do Conselho de Classe - Resolução N 

17 - CONSUP/2013 para análise e contribuições. As 

sugestões devem ser enviadas para o e-mail: 

det_proen@ifam.edu.br até o dia 04 de 

novembro. Leia mais. 

Encerra nesta quinta-feira (03/11), o período para 

registro de candidaturas a membros docentes, 

técnico administrativos, discentes e egressos do 

Conselho Superior (Consup). As inscrições 

poderão ser feitas nos campi e na Reitoria, das 8h 

às 11h30 e das 13h às 17h. Leia mais. 
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O Sistema de Educação a Distância (EaD) do IFAM 

está de cara nova. O site foi relançado com layout 

dinâmico e de fácil navegação. A mudança é fruto 

da parceria entre a Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN) e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODIN) . Saiba mais. 
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