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Siga-nos:

Colegiado realiza 10ª reunião ordinária do ano
Os membros do Conselho Superior do IFMS se reúnem na quinta-feira, 4, para a última reu-
nião ordinária de 2014. Será na sede da reitoria, em Campo Grande, a partir das 14h. A pauta 
prevê a análise de 20 processos. O colegiado irá apreciar os projetos pedagógicos de novos 
cursos superiores e de cursos integrados dos câmpus em implantação, além do calendário 
acadêmico de 2015 e da organização didático-pedagógica dos cursos de graduação.

Informações:
www.ifms.edu.br/cosup ou (67) 3378-9500

Servidores entregam
presentes do Natal Solidário
Servidores da Pró-Reitoria de Administra-
ção (Proad) entregam na quarta-feira, 3, os 
presentes comprados por docentes e técnico
-administrativos do IFMS que adotaram uma 
carta na campanha Natal Solidário, promo-
vida pelos Correios. A entrega está prevista 
para o período vespertino, na sede dos Cor-
reios, em Campo Grande, na Av. Calógeras, 
2.309, Centro.

Informações:
(67) 3378-9523

Coxim promove campanha 
para doações de medula
O Câmpus Coxim realiza na sexta-feira, 5, 
das 7h às 11h, o cadastro de doadores de 
medula óssea no município. Na quinta, 4, 
servidores e estudantes mobilizam a popu-
lação com uma blitz no semáforo da Concha 
Acústica, das 15h às 17h. A iniciativa integra 
a campanha de natal do câmpus, intitulada 
Doe Esperança, que inclui também a coleta 
de brinquedos e alimentos não perecíveis.
 

Informações:
coxim@ifms.edu.br ou (67) 3291-9600

Reunião inicia
planejamento para 2015
Nos dias 3 e 4, quarta e quinta-feira, pedago-
gos dos sete câmpus do IFMS se reúnem com 
a equipe da Diretoria de Educação Básica da 
Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Pro-
en) na sede da reitoria, em Campo Grande. As 
reuniões vão abordar as ações do programa 
de Acesso, Permanência e Êxito, a implanta-
ção dos Núcleos Docentes Estruturantes dos 
cursos técnicos integrados e os cursos de For-
mação Inicial e Continuada (FIC) oferecidos 
pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec).

Informações:
(67) 3378-9547

Participação em eventos
científicos é tema de encontro
O edital de apoio para a participação de ser-
vidores do IFMS em eventos científicos de 
2015 é o principal tema em pauta na última 
reunião ordinária de 2014 do Comitê Cientí-
fico da instituição. Os membros se reúnem 
nos dias 4 e 5, quinta e sexta-feira, na sede 
da reitoria, em Campo Grande. Além do 
edital, serão avaliadas as propostas para a 
criação de novos grupos de pesquisa feita a 
revisão dos modelos de relatórios parciais e 
finais dos bolsistas de iniciação científica e 
tecnológica.

Informações:
(67) 3378-9599

Câmpus certifica estudantes de Paranaíba
Estudantes dos cursos técnicos a distância em Eventos, Meio Ambiente e Logística, coordena-
dos pelo Câmpus Três Lagoas do IFMS no município de Paranaíba, irão receber o certificado 
de conclusão na sexta-feira, 5. A cerimônia de certificação dos 37 concluintes será no auditório 
das Faculdades Integradas de Paranaíba (FIPAR), a partir das 19h.

Informações:
(67) 3509-9512

Ponta Porã promove etapa local de Jogos
O Câmpus Ponta Porã promove no sábado, 6, a etapa local dos Jogos do Instituto Federal de 
Mato Grosso do Sul (JIFMS). A competição é aberta ao público e será realizada na Escola 
Estadual Adê Marques, na Rua Tiradentes, 845, Centro, das 8h às 16h. Estão previstas dispu-
tas nas modalidades de futsal (masculino e feminino), basquete de trinca (masculino), tênis de 
mesa (livre), xadrez (livre), voleibol misto e tapete de dança.

Informações:
(67) 3437-9600

Chefias e subordinados realizam reuniões de feedback
Entre os dias 1º e 5 de dezembro, todos os servidores do IFMS que participaram da Avaliação 
de Desempenho 2014 devem realizar as reuniões de feedback com as chefias imediatas para 
preenchimento do relatório final. Os encontros devem ser realizados em uma sala que possua 
computador com acesso à internet. Chefias e subordinados vão preencher uma planilha com 
pontos fortes, pontos a serem melhorados, além de sugestões para a otimização do trabalho.

Informações:
(67) 3378-9559 ou Cogep dos câmpus
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