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ASCOM | Assessoria de Comunicação e Eventos
Reitoria: Rua Ceará, 972, Bairro Santa Fé
Campo Grande - MS
Telefone: (67) 3378-9629

Agenda de Eventos do IFMS

Colabore conosco.
Mande sua sugestão para:

ascom@ifms.edu.br

A reitora Maria Neusa de Lima Pereira e outros sete dirigentes do IFMS participam do curso de Capacitação Gerencial oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública, que 
será realizado em Brasília (DF) entre os dias 18 e 20. O evento é vinculado ao Programa de Capacitação para Dirigentes dos Institutos Federais. Na programação estão oficinas e 
palestras que abrangem conceitos e ferramentas nas áreas de desenvolvimento gerencial, aperfeiçoamento dos processos de gestão e a recolocação da educação profissional na 
pauta da construção do modelo de desenvolvimento brasileiro. Participam do evento o chefe de gabinete Moacir de Souza, os pró-reitores Marcelina Fujii Maschio (Ensino), José 
Gomes da Silva (Desenvolvimento Institucional) e os diretores-gerais Rafael Mendonça dos Santos (Corumbá), Márcio Lustosa Santos (Nova Andradina), Matheus Bornelli (Naviraí) 
e Giane Moura da Silva (Jardim).

Mais informações: 3042-5117

O projeto Combatendo a Invisibilidade Feminina na Educação e no Mundo do Trabalho realiza no sábado, 23, no Câmpus Corumbá, 
três minicursos com o objetivo principal de debater a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Rosemeire Josias, servidora da 
Secretaria Municipal de Educação, é a responsável pelo primeiro minicurso com o tema “O papel do Estado no combate às desigualda-
des de gênero”, com início às 8h. Serão abordadas a questão racial, a discriminação e as dificuldades para a mulher negra no mercado 
de trabalho. A partir das 14h, o câmpus oferece os minicursos da professora Rhasla Abrão, do Câmpus Campo Grande, que fala sobre 
sua experiência profissional no campo da Eletrotécnica e de fontes renováveis de energia, e da professora Fabrícia Ferreira de Souza, 
do Câmpus Corumbá, com o tema “Realidade aumentada no campo da Informática”.

Mais informações: 3232-2192

Minicursos abordam inserção da mulher no mercado de trabalho
QUESTÃO DE GÊNERO

Doze estudantes e seis professores do 
Câmpus Coxim participam, entre 19 e 22 de 
agosto, do Encontro Nacional de Química 
(ENEQ), realizado em Ouro Preto (MG) pela 
Universidade Federal de Outro Preto (UFOP). 
Os representantes do IFMS vão apresentar 
15 trabalhos desenvolvidos no câmpus. 
Entre os temas estão a educação ambiental, 
a elaboração de materiais didáticos, o uso da 
Língua Brasileira de Sinais em aulas práticas 
de química, entre outros.

Mais informações: www.ufop.br

Delegação vai a Encontro 
Nacional de Química

ENCONTRO I

O IFMS participa do II Encontro Nacional de Incubadoras e Programas/Projetos Univer-
sitários de Apoio à Economia Solidária. O professor Jose Wilton Fonseca da Silva, do 
Câmpus Coxim, estará em Brasília nos dias 18 e 19 para o evento realizado pela Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (SENAES) com o apoio da Rede Interuniversitária 
de Estudos e Pesquisas do Trabalho (Unitrabalho), da Rede de Incubadoras Universitá-
rias de Cooperativas Populares (Rede ITCP) e da Universidade de Brasília (UnB).

Mais informações: 3291-4004

Professor participa de Encontro Nacional de Incubadoras
ENCONTRO II

Estudantes do curso técnico integrado de 
Alimentos e da licenciatura em Química, 
ambos em Coxim, realizam visita técnica 
a uma cervejaria em Rondonópolis (MT), 
na quarta-feira, 20. O objetivo é apresen-
tar aos 27 participantes os processos 
de produção de bebidas adotados pela 
indústria. O evento é organizado pelos 
professores Claudia Munhoz, Mariangela 
Silva, Francisco Xavier e Hygor Oliveira.

Mais informações: 3291-4004

Estudantes conhecem 
cervejaria no MT

VISITA TÉCNICA

Entre os dias 21 e 24 de agosto, estudantes dos cursos técnicos integrado dos câmpus 
Campo Grande, Coxim e Três Lagoas participam da Feira do Empreendedor de Mato 
Grosso do Sul. O evento será realizado no pavilhão Albano Franco, na capital. O objeti-
vo é dar aos participantes a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o tema, 
além de conhecerem e interagirem com profissionais da área. A feira é organizada pelo 
Sebrae para fomentar a abertura de novos negócios, estimular a competitividade e ge-
rar negócios lucrativos e sustentáveis.

Mais informações: www.feiradoempreendedorms.com.br

Três câmpus participam de feira do Sebrae na capital
FEIRA DO EMPREENDEDOR

Nos dias 21 e 22 será realizada a 4ª 
Reunião Ordinária do Comitê Científico 
do IFMS. A pauta prevê a discussão de 
temas que estão sob a responsabilidade 
da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação 
(Propi). Entre os assuntos estão a apre-
sentação da cota de bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica concedidas pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) para 
apoio ao Programa de Iniciação Científica 
e Tecnológica (PITEC/IFMS), o andamen-
to do edital de apoio à participação de 
servidores em eventos e a discussão do 
regimento para pesquisa do IFMS.

Mais informações: 3378-9599/9601

Comitê Científico discute cota 
de bolsas

PROPI

Reitoria e diretores participam de curso na Enap
CAPACITAÇÃO


