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Siga-nos:

MEC avalia dois cursos superiores do IFMS
Comissões do Ministério da Educação (MEC) farão visitas in loco aos câmpus Aquidauana e 
Três Lagoas para avaliar o curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet oferecido 
nas duas unidades. Os dois grupos de avaliadores estarão nos municípios entre os dias 14 e 
17 de dezembro. Além de visitas às instalações dos câmpus, estão previstas reuniões com di-
rigentes, professores, estudantes, coordenadores dos cursos e membros da Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) e do Núcleo Docente e Estruturante (NDE).

Informações: (67) 3378-9501

Conselho Superior
realiza última reunião do ano
Na sexta-feira, 19, o Conselho Superior do 
IFMS (Cosup) se reúne pela última vez em 
2014. Composto por representantes dos direto-
res-gerais, docentes, técnicos-administrativos, 
estudantes, sociedade civil e Ministério da Edu-
cação, o Cosup aprova as diretrizes para atu-
ação do IFMS e criação e extinção de cursos, 
entre outras atribuições. O colegiado é presidi-
do pela reitora, Maria Neusa de Lima Pereira.

Informações:
(67) 3378-9621 e cosup@ifms.edu.br

Agenda de Eventos do IFMS vai entrar de férias
A Assessoria de Comunicação e Eventos (Ascom) deseja a todos os servidores e estudantes 
boas festas de final de ano e espera que aproveitem as merecidas férias depois do ano dedi-
cado ao ensino, pesquisa e extensão. Como não há eventos realizados pelos câmpus neste 
período, a Ascom decidiu dar uma pausa na veiculação do nosso informativo.  A publicação 
da Agenda de Eventos do IFMS será retomada em fevereiro de 2015, com o retorno de nossos 
estudantes e início do ano letivo. Até lá.

Informações: (67) 3378-9630

Servidores recebem treinamento sobre aposentadoria
Entre quarta e quinta-feira, 17 e 18, na sede da reitoria, servidores de todas as coordenações da 
Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) participam de um treinamento em serviço sobre proces-
sos de aposentadoria. A capacitação é ministrada pela administradora do Câmpus Três Lagoas, 
Fernanda Cristina Lopes. A servidora socializará os conhecimentos que adquiriu sobre o tema 
enquanto trabalhou na Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Informações: (67) 3378-9556

Reitoria promove último café da manhã de 2014
O café da manhã em homenagem aos aniversariantes do mês de dezembro na reitoria será reali-
zado a partir das 8h da sexta-feira, 19, no Espaço de Convivência. Está prevista a participação do 
coral do Câmpus Campo Grande e outras apresentações musicais. Organizado pelo gabinete da 
reitoria, o café da manhã também será um momento para confraternização de Natal dos servidores. 

Informações: (67) 3378-9501

Estudantes de cursos técnicos 
a distância são certificados
Na sexta-feira, 19, o IFMS realiza a certifi-
cação de estudantes dos cursos técnicos a 
distância em Automação Industrial, Eventos 
e Logística, oferecidos pelo Câmpus Corum-
bá. A cerimônia terá início às 20h, no anfitea-
tro Salomão Baruki, da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS). O endereço 
é Rua Poconé, nº 285, Bairro Universitário. O 
evento é aberto ao público.

Informações: 
(67) 3234-9101 e corumba@ifms.edu.br

MEC realiza webconferência sobre convênios e contratações
Na terça-feira, 16, às 10h, o Ministério da Educação realiza uma webconferência para tirar 
dúvidas sobre o Decreto nº 8.240/2014, que trata de Convênios de Educação, Ciência e Tec-
nologia – ECTI, e o Decreto nº 8.241/2014, que dispõe sobre o Regulamento de Aquisições 
e Contratações das Fundações de Apoio. As legislações buscam contribuir para a promoção 
da pesquisa, desenvolvimento e inovação nos Institutos Federais. Os interessados deverão 
acessar o endereço http://portal.mec.gov.br/setec/transmissao. Dúvidas referentes aos decre-
tos deverão ser previamente enviadas ao e-mail erico.madruga@mec.gov.br.

Informações: (67) 3378-9501

Estudantes de cursos técnicos integrados se reúnem na Capital
Na segunda e terça-feira, 15 e 16, estudantes dos cursos técnicos integrados dos sete câmpus 
se reúnem em um seminário na reitoria, em Campo Grande. Além de promover a troca de 
experiências positivas na aprendizagem, o encontro busca fortalecer a identidade do IFMS. 
A programação inclui dinâmicas, palestras e uma atividade para o exercício da prática da fo-
tografia no Parque das Nações Indígenas. O evento é organizado pela Diretoria de Educação 
Básica, da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen). Os estudantes foram seleciona-
dos pelos câmpus.

Informações: (67) 3378-9540 ou proen@ifms.edu.br
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