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O IFAL DOS MEUS OLHOS

COMPRA DE PASSAGEM AÉREA 

çA Diretoria de Or amento e 
Finanças do Ifal emitiu nota 
explicat iva aos dir igentes e  

tservidores do ins ituto sobre a nova 
amod lidade de compra de passagens 

aéreas no âmbito do Governo 
Federal.

mNo informativo, també  
estão descritos os procedimentos que 

p edevem ser seguidos elos dirigentes  
 solicitantes de passagens de cada

qcâmpus tendo em vista as ade uações 
a q eà nova modalid de de a uisição d  

ib lhetes.
Consulte a íntegra do 

e bdocumento em www.ifal. du. r.

Dois câmpus do Ifal 
ofertam curso do PAPMEM

Em reunião com o reitor Sérgio 
Teixeira, na manhã de quarta-feira (28), o 
novo presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), o 
economista e professor Fábio Guedes, 
anunciou a concessão de apoio financeiro a 
projetos de pesquisa desenvolvidos por 
docentes e técnicos do Ifal.

Com essa medida, abre-se mais uma 
possibilidade para os pesquisadores do 
instituto alagoano submeterem propostas de 
trabalho e captarem recursos que viabilizem o 
andamento dos estudos.

O reitor do Ifal recebeu a informação 
com entusiasmo. “Ao longo dos últimos anos, 
a Reitoria tem trabalhado para que a pesquisa 
aconteça no Ifal e atenda a demandas da 
sociedade. Nessa área, o apoio de agentes 
fomentadores é crucial. A estratégia de 
aproximação entre o Ifal e a Fapeal resultará 
em grandes estudos para Alagoas”, destacou 
Teixeira.

Projetos de pesquisa do Ifal 
receberão financiamento da Fapeal

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) 
divulgou na última terça-feira (27) o edital 
que descreve as condições para que 
servidores do Ifal – docentes e técnicos – 
submetam propostas  de at ividades 
autogestionadas para compor a programação 
do 3º Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica (FMEPT), que 
ocorrerá no Centro de Convenções de Recife, 
Pernambuco, no período de 26 a 29 de maio de 
2015.

Os servidores podem participar 
como proponente ou integrando a equipe e 
apresentando um trabalho em uma única 
atividade. Antes de propor, os interessados 
devem ficar atentos e seguir os regulamentos 
e s p e c í f i c o s  d i s p o n í v e i s  n o  s í t i o  
w w w. f m e p t . o rg / p t .  A s  a t i v i d a d e s  
autogestionadas estão divididas em cinco 
grupos: 1- Atividades técnico-científicas; 2 - 
Mostra de Inovação Tecnológica; 3 - Feira 
Gastronômica; 4 - Feira de Economia 
Solidária e  5 - Atividades culturais.

O Ifal  poderá inscrever na 
programação do 3º FMEPT até 14 atividades, 
sendo três do Tipo 1; três do Tipo 2; duas do 
Tipo 3; duas do Tipo 4 e quatro do Tipo 5.

Os interessados devem inscrever as 
propostas mediante o envio da ficha de 
identificação e da ficha da atividade, em 
formato PDF, para o endereço eletrônico 
magdazanotto@hotmail.com até 13 de 
fevereiro. Os referidos formulários e o edital 
cstão disponíveis em www.ifal.edu.br.

FMEPT: Ifal divulga edital interno 
para seleção de atividades  

Com outros três colegas de 
classe do curso de Design de Interiores 
do Câmpus Maceió, o estudante Daniel 
Cavalcante criou uma página no 
Facebook para compart i lhar  
fotografias tiradas em unidades do Ifal. 
A intenção é revelar um novo olhar 
sobre elementos que compõem o dia a 
dia da instituição. 

A página “O Ifal dos meus 
olhos” está aberta à contribuição da 
comunidade. Para participar, basta 
enviar fotografias de autoria própria, 
feitas nas dependências de qualquer 
câmpus do instituto.

As inscrições para a 1ª 
e d i ç ã o  d o  C u r s o  G e r a l  d e  
Propriedade Intelectual a distância 
em 2015 podem ser feitas até 14 de 
fevereiro (ou até esgotarem as 
vagas).

O treinamento, que é 
gratuito e realizado via Internet, 
ocorrerá de 23 de fevereiro a 15 de 
abril. O exame final será nos dias 22 e 
23 de maio.

Com carga horária estimada 
de 75 h, o curso conta com tutoria de 
especialistas do INPI e do Ministério 
da Cultura. Acesse as instruções de 
inscrição no portal do Ifal. 

Duas unidades do Instituto Federal 
de Alagoas – Ifal iniciaram na segunda-feira 
(26) as atividades do Programa de 
Aperfeiçoamento de Professores de 
Matemática do Ensino Médio (PAPMEM). O 
treinamento, encerrado nesta sexta-feira (30), 
foi coordenado pelos docentes Teófilo Viturino 
e Mateus Queiroz, no câmpus Maragogi, e 
pelos docentes Rodrigo Lustosa e Rogério 
Carlos Costa, com o apoio técnico de Raiane 
Lima e Gustavo Cavalcante, no câmpus 
Palmeira dos Índios.

O evento foi gratuito. Ao todos, 
participaram mais de 130 professores de 
cidades da região norte de Alagoas e do sul de 
Pernambuco. "Nesta edição, também 
contamos com a participação de profissionais 
vindos de Maceió, isso demonstra que há 
público para que mais câmpus ofereçam o 
programa. Quanto maior for essa adesão, 
maior será a contribuição à qualidade de 
ensino das escolas do estado", declarou o 
diretor-geral de Maragogi, Dácio Camerino.

O PAPMEM é iniciativa do Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
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