
(92) 3306-0007                                              

twitter.com/@ifam_ 

facebook.com/ifamoficial 

youtube.com/tvifamoficial 

ANO II, Nº 44 — 20.12.2016 

Elaboração: Coordenação de Comunicação Social — IFAM 

Um espaço para democratizar o acesso à leitura e à 

informação na zona rural do município de Autazes 

(AM). Esse é objetivo da Biblioteca Comunitária 

Moyray, implantada pela Pró-Reitoria de Extensão 

(Proex), por meio da colaboração de técnicos e 

alunos do Instituto Federal do Amazonas (IFAM). O 

espaço foi inaugurado no último de dia 15. Leia 

Durante premiação realizada no dia 08 de 

dezembro, a Ayty - Incubadora de Empresas do 

Instituto Federal do Amazonas (IFAM), conquistou 

o Prêmio Jaraqui Graúdo, na categoria Melhor 

Incubadora. Promovido pelo grupo Jaraqui Valley, 

o evento premia as melhores ações e agentes de 

empreendedorismo do Estado do Amazonas. Leia 

Já está disponível a Carta de Serviços do Cidadão 

do IFAM. O documento proporciona maiores 

condições ao cidadão em exigir e defender seus 

direitos e maior reconhecimento institucional à 

qualidade do desempenho profissional melhores 

resultados. Saiba mais. 

A equipe do Café com Notícias entrará em recesso e retornará 
somente em janeiro de 2017.  

Reitor do IFAM, professor Antonio Venâncio 

Castelo Branco, recebeu Medalha do Mérito 

Eleitoral. O Instituto foi parceiro do Tribunal 

Regional Eleitoral no pleito de 2016 ao realizar a 

seleção de profissionais que atuaram como 

técnicos nos cartórios eleitorais do Amazonas. 

A Revista Educitec, periódico de estudos e 

pesquisas sobre o ensino tecnológico do Instituto 

Federal do Amazonas (IFAM), está com prazo 

aberto para envio de trabalho. As submissões 

poderão ser realizadas até 15 de fevereiro de 

2017. Podem ser apresentados trabalhos 

científicos inéditos nas categorias: artigos e relatos 

A  Coordenação de Programas de Pós-Graduação 

torna público a minuta de propostas de ações 

afirmativas nos cursos e programas de Pós-

Graduação no Instituto Federal do Amazonas. A 

consulta pública ficará  disponível até o dia 02 de 

janeiro de 2017. Leia mais. 
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