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Avaliação

Aquidauana

Comissão avalia IFMS para recredenciamento institucional

Câmpus inaugura sede definitiva e certifica estudantes

Entre terça e sexta-feira, 25 a 28 de novembro, uma comissão do Ministério da Educação (MEC) estará
no Câmpus Aquidauana para avaliar o IFMS. A avaliação tem como objetivo garantir o recredenciamento
da instituição. Além de visitarem salas de aula, laboratórios e instalações de trabalho da unidade, os três
avaliadores terão reuniões com gestores, membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), professores, estudantes, técnico-administrativos e pesquisadores.
Informações: (67) 3378-9500 e reitoria@ifms.edu.br

Jardim

Três Lagoas

Obra do câmpus é vistoriada

O engenheiro da Coordenação de Obras e
Manutenção, Alexandre Zanella, visita a obra
do Câmpus Jardim do IFMS na segunda e
terça-feira, 24 e 25 de novembro. Alexandre
irá se reunir com o encarregado pelas obras
e vistoriar o trabalho já realizado. O câmpus
está sendo construído na Fazenda Jardim de
São Francisco, na Rodovia BR – 060. A previsão é que a obra seja concluída até agosto
de 2015.
Posse

Informações: (67) 3378-9500

Câmpus organiza ato cívico

Na quarta-feira, 26, o Câmpus Três Lagoas
faz um ato cívico em alusão aos dias da Proclamação da República e da Bandeira, celebrados em 15 e 19 de novembro, respectivamente. Serão homenageados estudantes e
professores que participaram da edição 2014
da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC) e da
Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Novembro Azul

Informações: (67) 3509-9512

Ação de prevenção ao câncer
em Campo Grande

O Câmpus Aquidauana inaugura oficialmente a sede definitiva na sexta-feira, 28, às 15h30. A
reitora, Maria Neusa de Lima Pereira, estará presente na cerimônia. Às 16h, o governador do
Estado, André Puccinelli, entrega o asfaltamento da via que dá acesso ao câmpus. Às 18h,
serão entregues certificados aos estudantes do Pronatec/FIC e, às 19h30, será a certificação
de formandos de seis cursos técnicos. Todos os eventos serão no câmpus. No sábado pela
manhã, será a vez dos terenas da Terra Indígena Cachoeirinha, em Miranda, receberem o
certificado do curso de Agricultor Agroflorestal, oferecido pelo Pronatec.
Informações: (67) 3240-1604 e gabin.aq@ifms.edu.br

Pronatec

Coordenadores do Programa se reúnem na Capital

Na quarta e quinta-feira, 26 e 27, a coordenação-geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) se reúne com os coordenadores do Programa nos câmpus e diretores-gerais
dos câmpus Dourados, Jardim e Naviraí. Serão discutidos os regulamentos e planos dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), além da oferta para 2015. As reuniões serão realizadas na reitoria e na
sede provisória do Câmpus Campo Grande.
Informações: (67) 3378- 9549
Inclusão

Esporte

Servidora participa de
congresso sobre inclusão na
educação profissional

Câmpus promovem etapa local
dos Jogos do IFMS

Na quinta-feira, 27, novos servidores serão
empossados em cerimônia realizada na reitoria, em Campo Grande, com a presença
da reitora do IFMS, Maria Neusa de Lima
Pereira. Tomam posse nove técnico-administrativos e três professores que passam a
integrar o quadro de servidores da reitoria e
dos câmpus Campo Grande, Coxim, Ponta
Porã e Nova Andradina. Todos os empossados foram aprovados em concurso público
realizado em 2013.

Uma palestra sobre as consequências do estresse para a saúde será oferecida aos servidores do
Câmpus Campo Grande na segunda-feira, 24, às
9h, e na terça-feira, 25, às 15h. Será na sala 11
do câmpus provisório e os interessados não precisam se inscrever. Servidores da reitoria também
estão convidados. A ação é organizada pela Coordenação de Gestão de Pessoas do câmpus e
faz parte da campanha de prevenção ao câncer
Novembro Azul. Também serão arrecadados alimentos não perecíveis e objetos de uso pessoal
para o Asilo São João Bosco.

A Diretora de Assistência Estudantil, Inclusão e Diversidade da pró-reitoria de Extensão e Relações Institucionais, Camila Vieira,
participa entre os dias 26 e 28 de novembro
do I Congresso Nacional de Inclusão na
Educação Superior e Educação Profissional e Tecnológica. O evento, promovido pelo
Ministério da Educação, será realizado em
Natal (RN). Entre os temas debatidos estão
políticas institucionais de acessibilidade,
políticas públicas de promoção de acesso e
permanência da pessoa com deficiência e o
desenvolvimento inclusivo do ensino, pesquisa e extensão.

Informações: (67) 3378-9556

Informações: (67) 3357-8502 e cogep.cg@ifms.du.br

Informações: (67) 3378-9589

Quadro de servidores tem
novos integrantes

ASCOM | Assessoria de Comunicação e Eventos
Rua Ceará, 972, Santa Fé
Campo Grande - MS
Telefone: (67) 3378-9629

Dois câmpus realizam as etapas locais dos
Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do
Sul (JIFMS). Em Nova Andradina, os jogos serão nos dias 28 e 29, no ginásio e no estádio
do município, com disputas nas modalidades
de atletismo, futsal e voleibol. Em Corumbá,
a competição, iniciada no último dia 22, prossegue no sábado, 29, com provas de futsal,
vôlei, basquetebol, handebol, vôlei de areia,
natação, xadrez, tênis de mesa e corrida. As
partidas serão realizadas no SESI, localizado
na Avenida Nossa Senhora da Candelária,
1.555, Bairro Maria Leite. O evento é aberto
ao público e ocorre das 7h às 17h45.
Informações:
Corumbá: (67) 3234-9101 | Nova Andradina: (67) 3441-9614
Siga-nos:
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