
 
APRESENTAÇÃO III WORKIF 

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) realizou de 28 a 31 de outubro de 2014 a terceira 

edição do WORKIF - Workshop de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT, no Centro de 

Eventos Pantanal, em Cuiabá-MT. O evento contou com uma programação diversa, com 

seminários, palestras, mesas-redondas, minicursos, apresentação de trabalhos científicos nas 

modalidades “oral” e “pôster”, apresentação de trabalhos de inovação em “stands” e vasta 

programação cultural.  

 

Com o tema “Integração Gerando Conhecimentos”, o evento apresentou e discutiu o conjunto 

de ações de ensino, pesquisa e extensão ofertadas e realizadas no IFMT e que subsidiam a 

construção do conhecimento e formação dos estudantes. Para isso, foram apresentados 

trabalhos de estudantes e professores, além de ampla programação de palestras e 

seminários. Esta edição do WORKIF representou a sua consolidação, pois passou a abranger 

a tríade ensino-pesquisa-extensão, que é a base da oferta da instituição. 

 

Assim, nesta edição, foram realizados eventos-satélites em diversas áreas, tais como a III 

Feira IFMT de Inovação Tecnológica (contando com visitação de estandes), o I Seminário do 

Ensino Médio, o II Seminário de Educação à Distância, o I Seminário do Núcleo de Inclusão e 

Diversidade, o II Seminário do Programa de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID), a Mostra 

de Arte e Cultura, o I Encontro de Qualidade de Vida, o II Seminário de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, o Encontro de Administração e Planejamento e o Fórum de 

Gestores do IFMT, além das apresentações de trabalhos nos formatos “oral” e “banner”. 

 

A avaliação do evento foi extremamente positiva. A previsão inicial de 1500 participantes em 

muito foi superada, atingindo mais de 2300 inscritos nas diversas atividades que ocorriam 

simultaneamente no Centro de Eventos do Pantanal. 

Publicamos nestes ANAIS os trabalhos submetidos e aprovados para apresentação “ORAL” e 

“PÔSTER”. Os trabalhos apresentados foram divididos em 4 áreas: trabalhos de Pesquisa e 

Inovação; trabalhos de Extensão; trabalhos do PIBID/IFMT; e trabalhos de Qualidade de Vida.    

 

Foram quase 400 trabalhos submetidos, e destes, 320 foram aprovados e apresentados no 

evento, sendo 233 na modalidade “pôster” e 87 na modalidade “oral”.  
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