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Elaboração: Coordenação de Comunicação Social — IFAM 

Os estudantes Letícia Magalhães, Nataly Cardoso, 

Gustavo Guedes, Alana Nogueira e Ana Ruth Vieira, 

do IFAM, embarcam para a cidade Lucknow, na 

Índia, onde participarão da Olimpíada de 

Matemática com alunos de diversos países, no 

período de 2 a 5 de dezembro. O IFAM está 

custeando as passagens e ajuda de custo aos 

O projeto de extensão ‘Lixeira Ecológica Cultural’, 

desenvolvido pelo Campus Lábrea, teve como 

objetivo desenvolver educação ambiental e social 

para mudar os hábitos da população labrense em 

relação à separação e ao depósito irregular de lixo, 

por meio da reutilização da madeira e na 

confecção de lixeiras ecológicas. Leia mais. 

De 23 a 25 de novembro, Manaus sediou o 32º 

Encontro Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e 

Pós-Graduação (ENPROP 2016), com o tema ‘A 

pesquisa e a pós-graduação no cenário nacional, 

internacional e da educação básica’. Evento 

ocorreu no Hotel Novotel. Saiba mais. 

Para a próxima edição, envie sua sugestão de notícia até o dia  07 de 
dezembro de 2016 para o e-mail ccs@ifam.edu.br 

Pensando em como economizar nos custos do 

consumo de energia elétrica, o aluno Marcus 

Vinicius Melo, do Campus Manaus Distrito 

Industrial, desenvolveu um protótipo capaz de 

monitorar o quanto será gasto em dinheiro, por 

meio de um sistema de automação. Leia mais. 

IFAM está concorrendo a três categorias do 

Prêmio Jaraqui Graúdo: melhor incubadora de 

empresas – Ayty; universidade empreendedora; e 

melhor ação para startup - Hotel Tecnológico da 

Ayty. A premiação ocorrerá no dia 08 de dezembro 

deste ano e irá eleger os mais influentes agentes 

do cenário digital do Amazonas. Saiba mais. 

Até hoje (29/11), estão abertas as inscrições para 

o Processo Seletivo  de Formadores para atuação 

no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC 2016), visando sua atuação na 

formação de professores alfabetizadores da rede 

estadual e municipal do Amazonas. Saiba mais. 
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