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Reunião

Formatura

Comissão trata sobre diretrizes da instituição

Corumbá forma primeiras turmas do técnico integrado e do superior

Na segunda-feira, 17, a Comissão de Diretrizes de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão se reúne
na sede da reitoria, em Campo Grande. O encontro está previsto para ocorrer das 8h às 11h30. A
Comissão é presidida pela pró-reitora de Ensino e Pós-Graduação, Marcelina Fujii, e formada por
outros pró-reitores, diretores-gerais de câmpus, além de representantes dos docentes, técnico-administrativos, Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe-MS) e grêmio estudantil.
Informações: (67) 3378-9540

Coxim

Nerd

Câmpus promove
Semana de Química

Aquidauana realiza 1º Dia da
Cultura Nerd do câmpus

Professores e estudantes do curso de licenciatura em Química do Câmpus Coxim promovem entre terça e sexta-feira, 18 a 21, a
Semana de Química. Na programação estão
previstos minicursos e palestras, além do Seminário de Iniciação à Docência (Semid), na
quarta, e a Maratona de Química, na sexta,
com a participação de estudantes das escolas de ensino médio da região. As atividades
são abertas ao público e realizadas no câmpus. Os interessados em participar dos minicursos devem se inscrever na Central de
Relacionamento (Cerel) da unidade.
Ponta Porã

Informações: (67) 3291-9600

No sábado, 22, estudantes, servidores e interessados em geral irão se reunir no Câmpus Aquidauana do IFMS para um dia de celebração do
universo nerd. Estão previstas sala de games
para a disputa de partidas rápidas, salas de exposições de anime e de séries científicas, oficinas
de RPG e de xadrez e batalha campal, em que
serão encenadas lutas épicas no estilo guerra
medieval. O grande destaque do evento é o concurso de cosplay, em que os participantes se vestem e agem como algum personagem de ficção.
O evento é gratuito e aberto ao público.
Informações:
www.facebook.com/diadaculturanerdifms

Câmpus promove atividade sobre produção de insumos orgânicos

O Câmpus Ponta Porã promove no sábado, 22, o Dia de Campo com o tema Produção de
Insumos Orgânicos, com a presença do engenheiro agrônomo do Sebrae/MS, Eli Kakehara. O
objetivo é desenvolver uma atividade de formulação e preparo de insumos orgânicos e orientações de manejo para melhoria da fertilidade do solo, de controle de pragas e doenças, dentro
dos princípios da agroecologia. A atividade é gratuita e aberta à comunidade. As inscrições
devem ser feitas na secretaria das coordenações de cursos da unidade.

Na quarta-feira, 19, os estudantes que concluíram os cursos técnicos integrados em Informática e Metalurgia, oferecidos em Corumbá desde 2011, participam da solenidade de entrega dos
certificados. A ocasião também marca a colação de grau dos graduandos no curso superior
de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A cerimônia é aberta ao público e
tem início previsto às 20h, no auditório da unidade III da UFMS, na Rua Domingos Sahib, 99,
bairro Cervejaria.
Consciência Negra

Informações: (67) 3234-9101

Nova Andradina promove Semana da Consciência Negra

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Câmpus Nova Andradina promove uma série de atividades no decorrer da semana. Na segunda, 17, é realizada
uma mesa retangular com o tema Políticas, Gêneros e Raça na Educação Brasileira. No dia
18, o projeto Cine B apresenta o filme Atlântico Negro, na Câmara Municipal. Na quarta, 19, é
a vez do projeto Domingo com Poesia realizar oficinas de leituras de poemas relacionados à
data. O câmpus promove ainda, durante toda semana, apresentações de dança e mostra de
cultura afro-brasileira.
Gestão

Informações: (67) 3441-9600

Curso sobre liderança é oferecido em Campo Grande

A Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) promove entre segunda e quarta-feira, 17 a 19, o
curso Liderança Eficaz e Relações Interpessoais, na sede da reitoria, em Campo Grande.
Cerca de 30 gestores do IFMS participam da capacitação. Entre eles, a reitora, Maria Neusa
de Lima Pereira, pró-reitores e diretores-gerais dos câmpus. O curso será ministrado pela
instrutora do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Luciana Rondon.
Prevenção

Informações: (67) 3378-9559

Corumbá e Nova Andradina participam do Novembro Azul

Para informar estudantes e servidores do IFMS sobre os sintomas, fatores de risco, diagnóstico e prevenção do câncer de próstata, os câmpus Corumbá e Nova Andradina aderiram ao
movimento Novembro Azul, mês mundial de combate a esse tipo de câncer. Nos dois câmpus
estão previstas a exibição de filme e distribuição de material explicativo sobre a doença na
quarta-feira, 19.
Informações:

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