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Siga-nos:

Inscrições abertas para Intervalo Cultural
O Câmpus Ponta Porã está com inscrições abertas para o Intervalo Cultural, espaço destinado 
para que estudantes e servidores façam apresentações artísticas. O evento ocorrerá no dia 
9 de setembro, no intervalo das aulas dos turnos matutino, vespertino e noturno. Vale teatro, 
música, dança, declamação de poesia, entre outras expressões. Para participar, é preciso 
procurar o Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged) do câmpus. 

Informações:
nuged.pp@ifms.edu.br ou (67) 3437-9600

Primeiro curso local Enap e IFMS
Trinta servidores participam do curso de Gestão Orçamentária e Financeira, realizado em par-
ceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Campo Grande, na reitoria. 
As aulas serão ministradas de 1º a 5 de setembro e são exclusivas para servidores do Instituto. 
Foram convidados diretores administrativos, coordenadores de planejamento e gestão, con-
tadores e administradores dos câmpus, além de dois servidores da reitoria. Serão abordados 
temas como Finanças Públicas Aplicadas, Execução de Receitas e Despesas Públicas e In-
trodução à Contabilidade.

Tutores de EAD recebem treinamento
A Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen) realiza no dia 6, sábado, uma capacitação 
para os tutores presenciais que vão atuar nos cursos a distância da Rede e-Tec/IFMS de Au-
tomação Industrial, Edificações e Manutenção de Suporte em Informática. O encontro será no 
auditório da reitoria, das 9h às 16h. Participam 32 tutores dos polos de Anastácio, Aquidaua-
na, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. Ao final do curso, os participantes 
estarão preparados para auxiliar os estudantes a interagir com a plataforma virtual de ensino 
e aprendizagem.

Informações: proen@ifms.edu.br ou (67) 3042-5117

CAPACITAÇÃO III

Estudantes participam de
sessão do TJMS
No dia 3, quarta-feira, os estudantes do 
Câmpus Campo Grande eleitos jovens 
parlamentares da Assembleia Legislati-
va do Estado, Amanda Delgado, Izabelly 
Rezende e Lucas Silva participam de uma 
sessão do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul (TJMS). O objetivo é apre-
sentar aos jovens o funcionamento dos tra-
balhos do judiciário.

Informações:
campo.grande@ifms.edu.br ou (67) 3363-4482

PARLAMENTO JOVEM

Câmpus Ponta Porã participa 
de desfiles
Em comemoração à independência do Brasil, 
estudantes e servidores do Câmpus Ponta 
Porã participam de dois desfiles cívicos. No dia 
6, sábado, será no bairro Sanga Puitã, a partir 
das 7h. No dia 7, domingo, o desfile será partir 
das 8h no centro da cidade com a participação 
de outras escolas do município. Egressos dos 
cursos técnicos de Informática e Agricultura 
também participam.

Informações:
nuged.pp@ifms.edu.br ou (67)3437-9600

INDEPENDÊNCIA

Estudantes colam grau
na reitoria
Dois estudantes do curso técnico em Ele-
trotécnica, um de Mecânica e um do técni-
co em Meio Ambiente (EAD) do Câmpus 
Campo Grande colam grau antecipada-
mente na segunda, 1º. Os diplomas serão 
entregues pela reitora Maria Neusa de 
Lima Pereira, às 10h30, na reitoria. A co-
lação antecipada é feita por solicitação do 
estudante e somente em casos especiais. 

Informações: (67) 3042-5117

CAMPO GRANDE

Encontro nacional de Recursos Humanos
Entre os dias 1º e 4 de setembro, a diretora de Gestão de Pessoas, Cláudia Jerônimo, participa 
do XXXIV Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e de Recursos Humanos das Institui-
ções Federais de Ensino, em Manaus (AM), na sede da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM). Entre os temas abordados estão Capacitação de Pessoas nas Instituições Federais 
de Ensino, Assédio Moral e Relações no Trabalho e Reconhecimento de Saberes e Competên-
cia. Também serão realizadas oficinas de gestão.

Informações: digep@ifms.edu.br ou (67) 3042-5117

CAPACITAÇÃO II

Participantes de jogos serão 
homenageados
O Câmpus Três Lagoas realiza no dia 2, 
terça-feira, às 11h40, um ato cívico para 
homenagear pais e estudantes que repre-
sentaram o IFMS na etapa Centro-Oeste 
dos Jogos dos Institutos Federais, em Goi-
ânia (GO). Durante o evento também serão 
homenageados os professores de Educa-
ção Física do câmpus pelo dia do profissio-
nal, comemorado em 1º de setembro. 

Informações: (67) 3509-9500

ATO CÍVICO

PONTA PORÃ

CAPACITAÇÃO I

Informações: digep@ifms.edu.br ou (67) 3042-5117


