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Siga-nos:

Cerimônias lançam III Fórum Mundial de Educação Profissional
Na terça-feira, 9, será lançado o III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. O evento será 
às 14h30, no Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF). A data marca o início das inscrições para o 
evento, que será realizado em maio, no Recife (PE). A reitora, Maria Neusa de Lima Pereira, estará presente 
na cerimônia. Por fazer parte do Comitê Organizador, o IFMS irá lançar o III FMEPT no Estado na quinta-
feira, 11, durante o Seminário de Assistência Estudantil. Com o tema “Diversidade, Cidadania e Inovação”, 
o Fórum terá conferências, debates, oficinas, além de feiras de gastronomia, economia solidária e do livro.

Informações: (67) 3378-9500 e www.fmept.org

Coordenadores de cursos de graduação se reúnem na reitoria
A Diretoria de Educação Superior e Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen), 
promove na segunda e terça-feira, 8 e 9, no auditório da reitoria, uma reunião com os coordenadores dos 
cursos de graduação dos sete câmpus. Em pauta, as avaliações de cursos pelo MEC, Sisu 2015, o papel 
do Núcleo Docente Estruturante (NDE), diretrizes sobre os projetos pedagógicos de cursos e Exame Na-
cional de Estudantes (Enade). O professor Jeferson Pistori, da UCDB, irá apresentar a oferta de disciplinas 
em cursos de graduação na modalidade educação a distância, tema que também será discutido.

Informações: (67) 3378-9548 e proen@ifms.edu.br

Câmpus é sede de seminário promovido pela UFGD
Com o objetivo de expor o que foi produzido no Programa Escolas Interculturais de Fronteira e opor-
tunizar palestras e minicursos sobre educação de fronteira, o Câmpus Ponta Porã do IFMS é parceiro 
da UFGD na realização do I Seminário Internacional de Multilinguismo e Interculturalidade. O evento 
ocorre no miniauditório do câmpus na sexta-feira, 12, das 8h às 22h, e no sábado, 13, das 8h às 17h. 
Podem participar professores da rede pública inscritos no Programa. Os outros docentes da rede pú-
blica devem fazer inscrição pelo e-mail peif@ufgd.edu.br.

Informações: peifufgd.blogspot.com.br

Descerramento de placa marca inauguração oficial do câmpus
Na sexta-feira, 12, o Câmpus Três Lagoas inaugura oficialmente a sede definitiva do IFMS localizada na 
Rua Antônio Estevão de Leal, 790, Jardim das Paineiras. A cerimônia terá início às 14h e contará com 
a presença da reitora, Maria Neusa de Lima Pereira. As atividades em sede própria tiveram início em 
maio deste ano. Às 19h30, será realizada a formatura de estudantes dos cursos técnicos integrados em 
Informática e Eletrotécnica e dos cursos técnicos a distância em Edificações, Manutenção e Suporte em 
Informática, Segurança do Trabalho, Eventos e Logística.

Informações: (67) 3509-9500 e gabin.tl@ifms.edu.br

Servidores serão capacitados para uso do sistema
Coordenadores de gestão acadêmica, auxiliares institucionais, apoios acadêmicos do Pronatec e servidores 
das Centrais de Relacionamento dos sete câmpus estarão em Campo Grande entre quarta e sexta-feira, 10 
a 12, para uma capacitação sobre o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnoló-
gica (Sistec). O treinamento será na reitoria e ministrado pelo diretor de Gestão Acadêmica, da Pró-Reitoria 
de Ensino e Pós-Graduação (Proen), José Ricardo Marconato da Silva. Serão abordados temas relaciona-
dos ao uso do Sistec, como o cadastro de estudantes e a importância do cumprimento de prazos.

Informações: (67) 3378-9546 e proen@ifms.edu.br

Câmpus promove a Semana Global do Empreendedorismo
A fim de disseminar a cultura empreendedora e de gerar o desenvolvimento econômico e social 
local, o Câmpus Três Lagoas promove na segunda e terça-feira, 8 e 9, a Semana Global do Empre-
endedorismo. O evento terá início às 19h, no câmpus, e é resultado de uma parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Podem participar estudantes dos 
cursos técnicos integrados em Eletrotécnica e Informática e do curso superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet. O período de inscrições já se encerrou.

Informações: (67) 3509-9512 e gabin.tl@ifms.edu.br

Reunião de planejamento é realizada nesta segunda e terça-feira
Como não pôde ocorrer na semana passada, foi transferida para esta segunda e terça-feira, 8 e 9, a 
reunião dos pedagogos dos sete câmpus do IFMS com a equipe da Diretoria de Educação Básica, 
da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen). O encontro será na sede da reitoria, em Campo 
Grande. Estão previstas discussões sobre as ações do Programa de Acesso, Permanência e Êxito, 
a implantação dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos técnicos integrados e os cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) oferecidos pelo Pronatec.

Informações: (67) 3378-9547 e proen@ifms.edu.br

IFMS promove Seminário de Assistência Estudantil
Na quarta e quinta-feira, 10 e 11, será realizado na sede da reitoria, em Campo Grande, o I Seminá-
rio de Assistência Estudantil do IFMS. Assistentes sociais e representantes de estudantes dos sete 
câmpus estarão reunidos para discutir o tema. Estão previstas dinâmicas de grupo e apresentações 
de trabalhos. O assessor da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), Rafa-
el Almada, fará uma palestra sobre “Assistência Estudantil e Extensão na Rede”. O evento será no 
auditório e na sala de reuniões do Conselho Superior.

Informações: (67) 3378-9589 e proex@ifms.edu.br
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