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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

No dia 28, quinta-feira, às 19h, o Câmpus Coxim realiza a formatura de estudantes do 
técnico em Eventos e em Meio Ambiente (EAD) e em Manutenção e Suporte em Informá-
tica (Proeja) no sede do IFMS. Na sexta, 29, será a vez da primeira formatura dos cursos 
técnicos integrados de Coxim (Alimentos e Informática), às 19h, no auditório da UEMS. A 
reitora Maria Neusa de Lima Pereira participa do evento, que é aberto ao público.

Informações: (67) 3291-4004

Estão abertas as inscrições para o 15º Encontro do Programa do Livro e da Leitura (Pro-
Ler), que terá oficinas, palestras e atividades pedagógicas e culturais entre 23 de setem-
bro e 9 de outubro. Como parceiro, o IFMS irá oferecer oficinas com temas variados. As 
inscrições para as atividades custam R$ 10,00 e vão até 19 de setembro, na Biblioteca 
Dr. Isaias Paim, em Campo Grande.

Informações: (67) 3316-9161 ou prolercg@gmail.com

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) será realizada no Câmpus Ponta Porã nos 
dias 28 e 29 de agosto. Cinco equipes do IFMS estão classificadas para a competição. 
A entrada é gratuita e as provas serão entre 8h e 18h. A OBR em Mato Grosso do Sul é 
uma parceria entre o Instituto e a UFMS.

Informações: www.obr.org.br ou (67) 3437-1737

Final estadual da OBR reúne equipes em Ponta Porã
COMPETIÇÃO

Nos dias 27 e 28, quarta e quinta-feira, os cursos oferecidos pelo IFMS no município serão 
divulgados em um espaço montado na Feira de Agronegócio de Coxim. Haverá exposição das 
peças de cerâmica produzidas pelas ex-alunas do programa Mulheres Mil. A entrada é gratuita.

Informações: (67) 3291-4004 

Projeto estimula reflexão
e criatividade

CORUMBÁ

Estimular e trabalhar a reflexão crítica a 
partir do potencial criativo dos estudan-
tes é o objetivo do Projeto Performance 
e Criatividade, que tem encontro no sába-
do, 30, no espaço educacional do Câm-
pus Corumbá, das 9h às 12h. O evento é 
aberto a qualquer estudante e já tem ses-
sões marcadas até o dia 13 de dezembro. 
Os participantes receberão certificados.

Informações: (67) 3232-4006 ou (67) 8178-0541

Câmpus Coxim divulga IFMS em feira
AGRONEGÓCIO

Estudantes do Câmpus Corumbá do 
IFMS são guias no Planetário do Sesc Ci-
ência, aberto à visitação gratuita até 31 
de outubro no município. O espaço pode 
ser visitado na Rua Domingos Sahib, 570, 
Centro e fica aberto das 14h às 18h. Para 
atuarem como guias, os alunos do IFMS 
participaram de uma capacitação com 
o tema “Astronomia no Ensino Médio: 
compreendendo detalhes do movimento 
aparente das estrelas com um Miniplane-
tário”.

Informações: (67) 3232-3130 

Planetário tem guias do IFMS
ASTRONOMIA

O projeto de extensão “Cine B”, uma parceria entre o IFMS e a UFMS do município, 
realiza o primeiro encontro no sábado, 30. A abertura será uma mostra em homenagem 
aos 100 anos de carreira de Charles Chaplin, no auditório da Universidade. As inscri-
ções podem ser feitas no local.

Informações: (67) 3383-2981 ou cineb.novaandradina@gmail.com

No dia 28, quinta-feira, será realizada a abertura do curso “Trânsito na Escola - Jovem 
Condutor”, destinado a estudantes do Câmpus Nova Andradina. Serão cinco módulos 
que vão preparar os participantes para a prova teórica da carteira de habilitação, aplica-
da pelo Detran/MS. O curso é aberto a todos os estudantes, mas apenas os maiores de 
18 anos poderão fazer a prova. A abertura será a partir das 16h no câmpus. 

Informações: (67) 3383-2981 ou cineb.novaandradina@gmail.com

Filmes alternativos em Nova Andradina
CINEMA

Curso gratuito para futuros motoristas
TRÂNSITO NA ESCOLA

A importância das bibliotecas na avalia-
ção dos cursos superiores, o regulamento 
para os setores e a criação de um Fórum 
das Bibliotecas serão temas abordados 
na reunião. Participam bibliotecários dos 
sete câmpus. O evento será no Câmpus 
Coxim, nos dias 27 e 28, quarta e quinta-
feira e contará com a presença da reitora 
Maria Neusa de Lima Pereira.

Informações: (67) 3291-4004

Bibliotecários se
encontram em Coxim

REUNIÃO

Coxim forma turmas da EAD e do técnico integrado Inscrições abertas para oficinas de leitura
FORMATURAS PROLER

Na terça-feira, 26, especialistas discutem 
o cenário do plantio da soja. Em pauta, 
os componentes que impactam no lucro 
e na rentabilidade das lavouras. O even-
to “Atualização Tecnológica sobre a Cul-
tura da Soja” é realizado pela Embrapa 
Agropecuária em parceria com o Câmpus 
Nova Andradina. As inscrições gratuitas 
devem ser feitas na Câmara de Vereado-
res do município, local do evento, antes 
da abertura, às 8h. As atividades vão até 
às 17h30 do mesmo dia. 

Informações: (67) 3416-9701 

Cultura da soja e tecnologia
NOVA ANDRADINA


