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Siga-nos:

Câmpus Corumbá oferece 
oficinas de artes
Estão abertas as inscrições para as Oficinas 
de Artes que serão oferecidas a estudantes 
e servidores do Câmpus Corumbá. Há vagas 
para aulas de canto (2ª e 4ª feiras, das 11h45 
às 12h30), fotografia (4ª feira, das 8h30 às 
10h15 e das 13h às 14h30), pintura (3ª feira, 
das 11h45 às 12h30 e das 13h45 às 15h15), e 
violão (2ª feira, das 15h30 às 17h, e 6ª feira, 
das 17h às 18h30). Também haverá uma ofi-
cina de vídeo no Moinho Cultural às 6ª feiras, 
das 9h30 às 11h15 e das 16h00 às 17h30. 
Para se inscrever é preciso procurar a Cen-
tral de Relacionamento (Cerel) do câmpus.

Informações:
cerel.cb@ifms.edu.br ou corumbá@ifms.edu.br

Projetos pedagógicos em pauta de reunião
No dia 11, quinta-feira, o Colégio de Dirigentes (Codir) se reúne na reitoria a partir das 8h30. 
Os processos em pauta abrangem projetos pedagógicos de diversos cursos. Dentre eles estão 
superior de Tecnologia em Alimentos em Coxim, bacharelado em Agronomia em Ponta Porã, 
técnico de Edificações em Aquidauana e atualização do projeto do curso de Mecânica, em 
Campo Grande. O Codir é um órgão de apoio às decisões da reitoria, presidido pela reitora e 
formado pelos pró-reitores e diretores-gerais dos câmpus.

Informações: (67) 3042-5117

CONTROLE INTERNO

Evento promove troca de ideias para novos projetos
Criar um espaço para a comunidade escolar realizar debates, trocar experiências e ideias, 
contribuindo para a criação de novos projetos. Esse é o objetivo do Tereré com Ideias, evento 
criado pelo Câmpus Três Lagoas. A primeira roda será sexta-feira, 12, na sala de reuniões do 
câmpus. Todos os servidores estão convidados e os temas de discussão são livres.

Informações: (67) 3509-9500

TRÊS LAGOAS I

Servidora participa de debates sobre Plano de Carreira
De 8 a 10 de setembro, a diretora de Desenvolvimento Institucional, Daniela Passos, participa 
do VIII Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão (CIS), em Vitória (ES). O evento 
vai debater a atuação e a autonomia da CIS nas instituições federais de ensino, as perspecti-
vas e possibilidades do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 
(PCCTAE) e o Plano Nacional de Qualificação. Daniela é a presidente da comissão que irá 
definir as competências e funcionamento da CIS no IFMS. As Comissões Internas de Supervi-
são foram criadas pela Lei nº 11.091/05 e têm o objetivo de acompanhar, orientar, fiscalizar e 
avaliar a implementação do PCCTAE.

Informações: http://fncis.ifes.edu.br

FÓRUM

Servidores participam de oficina da CGU
Onze servidores da Auditoria do IFMS e da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) participam 
na terça-feira, 9, de uma oficina sobre o Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal - ferramen-
ta que identifica possíveis inconsistências cadastrais ou pagamentos que se revelam incompa-
tíveis com o ordenamento legal. O objetivo é aprimorar o controle interno voltado para a gestão 
de pessoas. Promovida pela Controladoria Geral da União (CGU), a oficina será no auditório 
da CGU em Campo Grande, na Rua Joaquim Murtinho, 65, Centro, às 14 horas.

Informações: (67) 3384-7777

Câmpus abre espaço para discutir prática pedagógica
Na terça-feira, 9, será realizado o primeiro encontro do Conselho Pedagógico do Câmpus Três 
Lagoas. Participam integrantes da diretoria de Ensino, do Núcleo de Gestão Administrativa 
e Educacional e professores. A ideia é que a equipe multidisciplinar identifique dificuldades, 
troque experiências e orientações a fim de buscar soluções para a melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem.

Informações: (67) 3509-9500
TRÊS LAGOAS II

ARTENOVOS CÂMPUS

CODIR

Espaço aberto para artes em Ponta Porã
No dia 9, terça-feira, o Câmpus Ponta Porã realiza a primeira edição do Intervalo Cultural. O 
objetivo é promover atividades artísticas e interação entre a comunidade escolar. No turno 
matutino, já está confirmada uma apresentação de música dos estudantes do 1º período do 
curso técnico em Informática. Nos períodos vespertino e noturno, o palco ficará aberto para 
apresentações espontâneas de alunos do câmpus.

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

Dirigentes se reúnem com 
autoridades municipais
Entre os dias 8 e 10, os diretores-gerais dos 
câmpus do IFMS em implantação em Dou-
rados (Carlos Figueiredo), Jardim (Giane 
da Silva) e Naviraí (Matheus de Castro) se 
reúnem com prefeitos e secretários de edu-
cação e assistência social para verificar as 
demandas locais. Estão previstas ofertas de 
cursos regulares de Formação Inicial e Con-
tinuada (FIC) e do Programa Mulheres Mil 
ainda neste segundo semestre de 2014. Os 
dirigentes serão acompanhados pela reitora 
do IFMS, Maria Neusa de Lima Pereira, e 
pelo pró-reitor de Desenvolvimento Institui-
ção, José Gomes da Silva.

Informações: (67) 3042-5117
INTERVALO CULTURAL


