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Especial
Semana de Ciência e Tecnologia
IFMS 2014

Semana de Ciência e Tecnologia é realizada em todos os câmpus
Até o próximo sábado, 27, o IFMS realiza a Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) 2014. O 
tema deste ano é “Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social”. A programação prevê 
minicursos, oficinas, visitas técnicas e palestras com temas relacionados aos eixos tecnológicos 
dos cursos ofertados. As atividades são gratuitas e parte delas aberta ao público externo. Pela 
primeira vez, serão realizadas Feiras de Ciência e Tecnologia em todos os câmpus. Estudantes 
do ensino fundamental, médio e dos cursos técnicos integrados de instituições de ensino públi-
cas e privadas vão apresentar trabalhos de pesquisa. A consulta à programação completa e as 
inscrições para as atividades podem ser feitas no endereço www.ifms.edu.br/semanact.

Informações: (67) 3042-5117 

Programação prevê cinema para os estudantes
A abertura oficial será na segunda-feira, às 19h, no auditório do câmpus. Antes disso, muitas 
atividades estarão rolando. Tem até cinema para os estudantes no Cine Pipoca. Até o encer-
ramento, na sexta, 26, haverá minicursos sobre arduíno, palestras e demonstração de novas 
tecnologias. O câmpus sedia ainda a 2ª edição do Seminário de Iniciação Científica e Tecnoló-
gica (Semict) do IFMS no dia 22. No evento, bolsistas dos programas de iniciação científica e 
tecnológica dos cursos de graduação apresentam os resultados dos trabalhos desenvolvidos 
entre 2013 e 2014. A Feira de Ciência e Tecnologia de Coxim (Fecitecx) será entre quinta e 
sexta-feira, 25 e 26, com abertura oficial a partir das 14h.

Informações: (67) 3391-7113

Atividades culturais
abrem a SCT
No Câmpus Campo Grande, as atividades 
da Semana começam na segunda-feira, 22, 
e estão divididas entre o Armazém Cultural, 
na Av. Calógeras, 3065 e na sede provisória 
do câmpus, na Av. Júlio de Castilho, 4960. 
A abertura oficial será no Armazém, às 14h, 
com apresentações culturais e palestras. Até 
o sábado, 27, estão previstas palestras, mi-
nicursos e visitas técnicas. Destaque para 
a Feira de Ciência e Tecnologia de Campo 
Grande (Fecintec), que será entre os dias 25 
e 27. 

Informações: (67) 3391-7113

Estudantes de escolas
públicas conhecem o câmpus
A abertura da Semana em Três Lagoas 
será segunda-feira, às 19h, no anfiteatro da 
UFMS, na Av. Capitão Olinto Mancini, 1662. 
Na quarta-feira, 24, será realizado o #Partiu 
IFMS, em que estudantes da rede pública de 
ensino vão visitar o câmpus. A SCT também 
terá palestras, minicursos, rodas de conversa 
e apresentações culturais. A Feira de Ciência 
e Tecnologia de Três Lagoas (Fecitel) será 
nos dias 25 e 26, com premiação no sábado, 
27. Simultaneamente, também será realizada 
a Semana de Computação.

Informações: (67) 3522-5260

Desenvolvimento de aplicações web é primeira palestra
As atividades da SCT serão realizados no câmpus, na Rodovia BR 463, Km 14, s/n. A abertura 
oficial será na segunda-feira, 22, às 19h e a primeira atividade será um minicurso de Desen-
volvimento Rápido de Aplicações Web, na terça-feira, 23, às 7h30. Até a sexta-feira, 26, serão 
realizadas diversas atividades que vão de palestras sobre apicultura e agricultura a minicursos 
sobre operações financeiras, compostagem e marcação de curva de nível. A Feira de Ciência 
e Tecnologia da Fronteira de Ponta Porã (Fecifron) será nos dias 25 e 26, quinta e sexta-feira.

Informações: (67) 3433-7652

Programação inclui visita técnica à Embrapa
Com apresentações culturais e palestra, a abertura será na segunda-feira, 22, às 18h30, na 
Câmara de Vereadores do município. Na terça-feira, 23, começam os minicursos que serão 
realizados no câmpus, na Rodovia MS 473, KM 23. Os temas das palestras e minicursos 
abrangem desde informática até agricultura. Também haverá uma visita técnica a Embrapa 
de Dourados. A Feira de Ciência e Tecnologia de Nova Andradina (Fecinova) será na quinta e 
sexta-feira, 25 e 26 de setembro. 

Informações: (67) 3043-0142

Exército monta
ponte de 20 metros
Em Aquidauana, a Semana começa com 
uma apresentação cultural na segunda-feira, 
22, às 10h, e segue com palestras, oficinas 
e exposições até sexta-feira, 26. Uma ponte 
usada em situações de catástrofes foi monta-
da pelo exército para exibição e visitação no 
câmpus. Haverá ainda competição de cons-
trução de pontes de macarrão e lançamento 
de foguetes movidos a água. A Feira de Ci-
ência e Tecnologia de Aquidauana (Feciaq) 
será na quinta e sexta-feira, 25 e 26. Todas 
as atividades serão realizadas no câmpus.

Informações: (67) 3241-9984

SCT é realizada em dois locais 
De segunda a quarta-feira, 22 a 24, as ativi-
dades serão na sede provisória do câmpus, 
na R. Delamare, 1557. Na quinta e sexta-fei-
ra, 25 e 26, serão no Centro de Convenções 
do Pantanal Miguel Gómez, com a realização 
da Feira de Ciência e Tecnologia do Pantanal 
(Fecipan). Durante toda a Semana, haverá 
palestras e oficinas nas áreas de informáti-
ca e metalurgia. Estão previstas duas visitas 
técnicas, a primeira nas instalações de infor-
mática da prefeitura de Corumbá e a segun-
da no 17º Batalhão de Fronteira.

Informações: (67) 3232-2192
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