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Siga-nos:

Conif e abertura
dos Jogos Nacionais
Maria Neusa participa também, na quinta e 
na sexta-feira, dias 18 e 19, da 45ª Reunião 
Ordinária do Conselho Nacional das Institui-
ções da Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica (Conif) e da 
cerimônia de abertura dos Jogos Nacionais 
dos Institutos Federais (JIFs), em Natal (RN).

Informações: (67) 3042-5117 

Estudantes
recebem certificados 
No dia 17, quarta-feira, o Câmpus Campo 
Grande certifica 163 estudantes do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) e de cursos técnicos a 
distância do IFMS. Será a partir das 19h, no 
auditório do Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia (CREA-MS), na Rua Sebas-
tião Taveira, 272, Bairro Monte Castelo. Toda 
a comunidade escolar está convidada.

Informações:
(67) 3363-4482 ou ccev.cg@ifms.edu.br

EsportE

Câmpus Campo Grande e Aquidauana aplicam 1º exame
O TOEFL ITP avalia a habilidade do candidato na língua inglesa e será aplicado gratuitamente 
pelo IFMS. São ofertadas 240 vagas a estudantes de graduação e servidores da instituição. As 
inscrições podem ser feitas até quatro dias antes da prova no site http://isfaluno.mec.gov.br. A 
primeira avaliação será no sábado, 20.

Informações: (67) 3378-9500 ou isf.ifms@ifms.edu.br
pEsquisa campo grandE

Câmpus Três Lagoas leva estudantes à International Paper
Estudantes dos cursos técnicos em Informática e Eletrotécnica podem participar. A visita será 
na sexta-feira, 19, às 9h. O objetivo é oportunizar aos alunos do IFMS o contato com a prática 
profissional na empresa, líder mundial na produção de papéis e embalagens. A indústria fica 
na Rodovia MS 395, Km 21.

Informações: (67) 3509-9500

Nuged faz reuniões com beneficiados por programas
Devem participar os estudantes atendidos pelos Programas Auxílio Permanência e Auxílio 
Transporte, além de seus responsáveis. Será na quarta-feira, 17, no auditório do 3º bloco. Os 
horários dos encontros variam de acordo com o turno: matutino às 10h, vespertino às 13h e 
noturno às 19h.

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

Projetos musicais no Câmpus Corumbá
São duas atividades de extensão ligadas à música. O projeto “Em cada canto um canto” tem 
como objetivos estimular a apreciação musical e as habilidades relacionadas à prática do es-
tudo da música. Já a atividade “Som em Conserva” servirá para formar uma futura banda do 
IFMS no câmpus. Estudantes e servidores podem participar das ações, que já começaram e 
têm cronograma de atividades até dezembro.

Informações: (67) 3232-2052 ou corumba@ifms.edu.br

Visita técnica

ponta porã

ExtEnsão

IFMS em evento esportivo nacional
De 19 a 23 de setembro serão realizados os Jogos Nacionais dos Institutos Federais (JIFs), 
em Natal (RN). A delegação do IFMS é formada por 19 estudantes dos sete câmpus que 
se classificaram na etapa regional Centro-Oeste. Cinco professores de educação física vão 
acompanhar o grupo. Haverá disputas em 11 modalidades.

Informações: (67) 3042-5117

Alunos do IFMS avaliam
trabalhos em feira
Os estudantes João Pedro Tabosa, Matheus 
Curi, Tainara Pinho, Thalita Lima e Pedro Ro-
cha, todos do Câmpus Campo Grande, par-
ticipam no dia 18, quinta-feira, da 26ª Feira 
de Ciências da Escola Estadual José Maria 
Hugo Rodrigues. Por terem experiência em 
eventos científicos, eles serão avaliadores 
externos das pesquisas apresentadas pelos 
alunos do ensino fundamental e médio da 
escola.

Informações: (67) 3391-8913

toEFL itprEitoria iirEitoria i

Comissão faz palestras no Câmpus Nova Andradina 
O objetivo é apresentar aos servidores o trabalho da Comissão de Ética do IFMS. Na terça-
feira, 16, às 15h, assistem à palestra os gestores do câmpus. Na quarta-feira, 17, às 7h30, será 
a vez dos técnico-administrativos. No mesmo dia, às 9h30, os docentes participam da ação. 
Os ministrantes serão o presidente da Comissão de Ética, diretor-geral do Câmpus Aquidaua-
na, Delmir da Costa Felipe, e Rodrigo Falson, membro da comissão e professor do Câmpus 
Campo Grande.

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

Reunião no
Ministério da Educação
Na terça e na quarta-feira, 16 e 17 de se-
tembro, a reitora Maria Neusa de Lima Pe-
reira participará da reunião preparatória do 
“Seminário de Elaboração de Diretrizes das 
Políticas para a Rede Federal no quadriênio 
2015/2018”. O encontro será no Ministério 
da Educação (MEC), em Brasília (DF).

Informações: (67) 3042-5117 

ética


