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Próximo ao Dia da Consciência Negra, o Instituto 

Federal de Educação do Amazonas realizou a 

abertura do I Encontro sobre Diversidade Étnico-

racial no Campus Manaus Centro, a fim de discutir 

durante os dias 16 e 17 de novembro, as ações para 

implantação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

e Indígenas no IFAM. Leia mais. 

Até o dia 23/11, a DAP/CMC recebe inscrição para 

o Curso de Capacitação para Elaboração de Termos 

de Referência. Serão disponibilizadas 2 vagas para 

cada campus da capital e Reitoria. As inscrições 

poderão ser realizadas no CMC; pelo telefone (92) 

3621-6707 (tratar com Débora Moreira); ou 

através do e-mail deborah.moreira@ifam.edu.br. 

O Centro de Idiomas do IFAM comunica que já está 

disponível o livro ‘Inovação e Tecnologia: caminhos 

para o ensino de línguas adicionais’.  Esta obra tem 

por objetivo compartilhar um conjunto de 

experiências que visam consolidar o Ensino de 

Línguas Adicionais 3.0. Adquira um exemplar. 

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  24 de 
novembro de 2016 para o e-mail ccs@ifam.edu.br 

Alunos do IFAM são premiados com projeto que 

ajuda motociclistas. A premiação aconteceu no 

último dia 11, durante a 44ª edição do Seminário 

Nacional de Tecnologia da Informação e 

Comunicação para Gestão Pública (Secop), que 

ocorreu em Manaus. Saiba mais. 

A FAPEAM lançou edital de eleição para 

composição das Câmaras de Assessoramento 

Científico da instituição no campo da pesquisa e na 

pós-graduação. As inscrições iniciarão no dia 25 de 

novembro e irão até 16 de dezembro deste ano, 

pelo SigFapeam, para concorrer a um mandato de 

2 anos. Saiba mais. 

No dia 23/11 em todos os campi e Reitoria, 

acontecerá a eleição para membros do Conselho 

Superior do IFAM (CONSUP). Os mandatos serão 

de dois anos, permitida uma recondução para o 

período imediatamente subsequente. O pleito 

ocorrerá das 08 às 20h. Saiba mais. 
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