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Siga-nos:

Gestores fazem novo módulo de curso da ENAP
A reitora Maria Neusa de Lima Pereira, o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional José Go-
mes da Silva e o chefe de gabinete Moacir de Souza participam de um novo módulo do curso 
de Capacitação Gerencial oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 
Será em Brasília (DF) a partir de segunda-feira, 29 de setembro. O evento é vinculado ao Pro-
grama de Capacitação para Dirigentes dos Institutos Federais. 

Informações: (67) 3042-5117

Comissão de publicação faz 1ª reunião
Na terça-feira, 30 de setembro, a Comissão para Institucionalização de Instrumentos de Pu-
blicações Acadêmica, Científica e de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso do Sul, faz a primeira reunião com representantes de todos os 
câmpus. Será a partir das 13h, por meio de webconferência. A comissão vai definir por quais 
meios as pesquisas desenvolvidas na instituição serão publicadas.

Informações: (67) 3042-5117

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

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

capacitação pesquisa

Projeto estimula
reflexão e criatividade
Estimular e trabalhar a reflexão crítica a par-
tir do potencial criativo dos estudantes é o 
objetivo do Projeto Performance e Criativi-
dade, que tem encontro marcado todos os 
sábados, no espaço educacional do Câmpus 
Corumbá, das 9h às 12h. O evento é aberto 
a qualquer estudante. Os participantes rece-
berão certificados.

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

corumbá i

corumbá ii

Aulas de dois cursos
recomeçam
A partir de segunda-feira, 29, serão retoma-
das em 11 polos as aulas do curso técnico em 
Agente Comunitário de Saúde e do técnico 
em Transações Imobiliárias, ofertados pelo 
IFMS na modalidade a distância por meio do 
Programa Rede e-Tec Brasil, do Ministério da 
Educação, em parceria com o Instituto Fede-
ral do Paraná (IFPR). A transmissão das au-
las havia sido interrompida pelo IFPR no final 
do ano passado.

Informações: (67) 3042-5117

ead

Comissão discute diretrizes de 
ensino, pesquisa e extensão
A Elaboração das Diretrizes das Atividades 
de Ensino, Pesquisa e Extensão serão dis-
cutidas na primeira web-conferência da nova 
comissão instituída pela portaria nº 1612, de 
11 de setembro de 2014. Será na terça-feira, 
30, às 9h. Participam estudantes, servidores, 
representantes sindicais e pró-reitores que 
fazem parte da comissão.

Informações: (67) 3042-5117

reunião

IFMS colabora na
organização do evento
Nos dias 29 e 30, segunda e terça-feira, a re-
presentante do IFMS no Comitê Organizador 
do 3º Fórum Mundial de Educação Profissio-
nal e Tecnológica, Giane Moura, participa da 
quarta reunião do grupo. Na reunião, serão 
elaborados os regulamentos de inscrição, 
definidas as palestras, apresentações cultu-
rais e outras atividades do evento. Também 
haverá discussões sobre o projeto de aces-
sibilidade e o plano de apoio do Fórum. Será 
no colégio Maria Tereza, em Recife (PE).

Informações: (67) 3042-5117

Projeto de extensão prepara 
alunos em Corumbá
Começam na quarta-feira, 1º de outubro, as 
atividades do projeto de extensão Oficinas 
de Preparação para o Exame Nacional de 
Ensino Médio (Enem), no Câmpus Corumbá. 
O objetivo é ajudar estudantes regularmente 
matriculados no 6º ou no 7º períodos dos cur-
sos técnicos integrados do IFMS, egressos, 
servidores efetivos e terceirizados a obterem 
êxito nas provas. As inscrições terminam na 
terça-feira, 30 de setembro. As aulas serão 
ministradas às quartas e aos sábados. 

Informações: (67) 3232-2052
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Três Lagoas leva
estudantes à CESP
Na segunda-feira, 29, cerca de 40 estudan-
tes do curso técnico integrado de nível médio 
em Eletrotécnica do Câmpus Três Lagoas 
visitam a Usina Engenheiro Souza Dias e a 
Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de 
Jupiá. O objetivo é conhecer as atividades 
desenvolvidas pela Companhia Energética 
de São Paulo (CESP) no local.

Informações:
(67) 3509-9500 ou tres.lagoas@ifms.edu.br

visita técnica

Palestra informativa
sobre inscrições
O Câmpus Aquidauana promove na quarta-
feira, 1º de outubro, uma palestra informativa 
sobre os cursos técnicos integrados ofereci-
dos pelo IFMS no município. Será na sede 
do câmpus, na Rua Cinco, s/n, Vila Ycaraí. 
Podem participar estudantes e responsáveis 
que queiram fazer inscrição no Exame de 
Seleção 2015. O câmpus oferece vagas nos 
cursos de Edificações e Informática. 

Informações: (67) 3240-1600

exame de seleção


