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Encontro

Dirigentes fazem capacitação em Brasília

Na segunda-feira, 6, dirigentes do IFMS começam mais um módulo do curso “Gestão da Estratégia de Capacitação Gerencial”, oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública
(Enap). Além da reitora Maria Neusa de Lima Pereira, também participam os pró-reitores de
Ensino, de Desenvolvimento Institucional e de Extensão e Relações Institucionais, além dos
diretores-gerais dos câmpus Corumbá, Jardim, Naviraí e Nova Andradina. O curso é oferecido
no miniauditório do Instituto Federal de Brasília (IFB).

Psicólogos se reúnem em Campo Grande

Psicólogos e coordenadores de Gestão de Pessoas dos sete câmpus estarão reunidos no auditório da reitoria, em Campo Grande, entre os dias 6 e 8 de outubro. O encontro, organizado
pela Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep), irá tratar de temas como aplicação da Avaliação de Desempenho 2014, operacionalização da Semana do Servidor Público, ações para a
promoção da qualidade de vida dos servidores e o Plano de Capacitação Insitucional, entre
outros. A abertura do encontro é na segunda-feira, às 13h30.

Informações: (67) 3042-5117

Ética

Comissão faz série de palestras em Coxim

A Comissão de Ética do IFMS encerra a série de visitas às unidades da instituição esta semana, no Câmpus Coxim. A palestra “Promoção de Ética Pública” será oferecida na terça-feira, 7,
às 15h, aos gestores do câmpus; na quarta-feira, 8, às 7h30, aos técnico-administrativos; e no
mesmo dia, às 9h30, aos docentes. O ministrante é o presidente da Comissão de Ética, Delmir
da Costa Felipe, diretor-geral do Câmpus Aquidauana..

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

Jogos Nacionais

TOEFL ITP

Câmpus Três Lagoas faz
homenagem a medalhistas

Calendário prevê aplicação de
exames em outubro

O projeto de extensão “Domingo com Poesia”, desenvolvido no Câmpus Nova Andradina, promove duas ações gratuitas em alusão ao Dia da Criança. Na quarta-feira, 8, a partir das 7h,
alunos da Escola Municipal Brincando de Aprender participam da oficina “Brincando com as
Palavras e Intervenção Literária”. Na quinta-feira, 9, será oferecido um sarau de poesia aos
alunos da APAE. A atividade começa às 8h. Nas duas ações, não é preciso fazer inscrição.

Atos cívicos serão realizados nos dias 9 e
10, às 8h30 e às 14h30, para homenagear o desempenho dos estudantes Gabriel
Oliveira, Vinícius Barbosa, Geraldo Yudi e
Maurício Bock na etapa nacional dos Jogos
dos Institutos Federais (JIF). Juntos, os atletas conquistaram seis medalhas, metade do
total conquistado pelo IFMS. Os professores
de Educação Física, Alan Antunes e Joelma
Montelares, também serão homenageados
pelo câmpus. A competição foi realizada entre
os dias 19 e 23 de setembro, em Natal (RN)

Informações: (67) 3383-2981 ou http://domingocompoesiana.blogspot.com.br/

Informações: (67) 3509-9500

Informações: (67)3240-1600 ou etica@ifms.edu.br

Nova Andradina

Projeto “Domingo com Poesia” oferece ações para crianças

Estudantes de graduação e servidores do
IFMS podem se inscrever para o exame que
avalia a habilidade do candidato na língua
inglesa. Em outubro, as provas serão aplicadas pelo Câmpus Campo Grande nos dias 21
e 25 de outubro, e pelo Câmpus Aquidauana
no dia 25 de outubro. O TOEFL ITP é aplicado gratuitamente pelo Instituto Federal. A inscrição deve ser feita pela página do Programa Inglês sem Fronteiras, no endereço http://
isfaluno.mec.gov.br/, até quatro dias antes da
data da prova.
Saiba mais: (67) 3391-8913 ou isf.ifms@ifms.edu.br

Prevenção

Avaliação Interna

Outubro Rosa chega ao Câmpus Nova Andradina

Começa mais um processo de Autoavaliação Institucional

Estudantes e servidores participam de uma campanha de sensibilização ao “Outubro Rosa”,
movimento de prevenção ao câncer feminino. Estão previstas intervenções para abordar a importância da realização de exames periódicos como o autoexame das mamas e a mamografia.
As atividades serão desenvolvidas nos três turnos de aula, na enfermaria do Câmpus Nova
Andradina, e os participantes não precisam se inscrever.
Informações: (67) 3383-2981 ou nova.andradina@ifms.edu.br
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A partir de segunda-feira, 6, servidores e estudantes dos cursos de graduação dos sete câmpus do IFMS podem participar do processo de Autoavaliação Institucional. O questionário estará disponível no endereço autoavaliacaocpa.ifms.edu.br até o dia 10 de outubro, sexta-feira.
São perguntas sobre a qualidade do curso, dos projetos pedagógicos, das instalações, entre
outros temas. O processo é conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)..
nformações: (67) 3042-5117 ou cpa.central@ifms.edu.br
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