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Siga-nos:

Estudantes participam de gincana cultural
No sábado, 18, será encerrada a gincana cultural do câmpus, iniciada no último dia 6. O evento 
será no Sesi, na Av. Nossa Senhora da Candelária, 1.555, e irá contar com apresentações de 
dança, música e teatro. Não é necessário inscrição e podem participar estudantes, professo-
res e técnico-administrativos. A iniciativa é dos professores Jeane Viana (Educação Física) e 
Sonivaldo Beltrame (Matemática).

Mais informações: (67) 3232-2052 ou diren.cb@ifms.edu.br

Corumbá 

Câmpus promove reunião de pais e mestres
Será no dia 15, quarta-feira, às 19 horas, no Câmpus Três Lagoas. Entre os assuntos aborda-
dos estão a divulgação das notas do primeiro bimestre e discussão de ações de melhoria no 
processo de ensino e aprendizagem do estudante.

Mais informações: (67)3509-9500.     

Três Lagoas 

Câmpus Corumbá participa de campanha contra o câncer
Pelo terceiro ano consecutivo o câmpus participa da campanha de prevenção ao câncer de 
mama organizada no município. Todos os servidores estão convidados a comparecer de rou-
pa cor-de-rosa no dia 13, segunda-feira. Às 15 horas do mesmo dia, no espaço educacional 
do câmpus, os participantes vão se reunir para tirar uma foto que será postada no Facebook.

Mais informações: (67) 3232-2052 ou corumba@ifms.edu.br

Saúde

Internet

Projeto promove oficinas em 
Corumbá
Começa nesta segunda-feira, 13, o projeto 
Ação Saúde, no Câmpus Corumbá. Serão 
oferecidas aos estudantes oficinas gratuitas 
com diversos temas como sexualidade, gê-
nero, direitos sexuais e reprodutivos, gravi-
dez na adolescência e prevenção às DST.

Informações: (67) 3232-2052 ou 
nuged.cb@ifms.edu.br

Palestra aborda uso de imagens na rede mundial
A delegada Maíra Pacheco Machado, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta 
Porã, vai ao câmpus do IFMS na quarta-feira, dia 15 de outubro, para ministrar a palestra “Os 
Aspectos Legais do uso de imagens na internet”. Será no miniauditório do câmpus às 7h. Po-
dem participar servidores e estudantes.

Mais informações: (67) 3437-9600 ou nuged.pp@ifms.edu.br

SNCT

Projeto do Câmpus Campo Grande representa o IFMS
O projeto “Placa de Estimulação Tátil de Auxílio a Deficientes Visuais para Aprendizagem da 
Assinatura e do Alfabeto Romano” vai representar o IFMS na Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, em Brasília, entre 13 e 19 de outubro. Desenvolvido pelos estudantes Pedro 
de Brito Espinosa e Fernanda de Barros Vidal, sob orientação do professor Luiz Lomba, o 
dispositivo permite que uma pessoa com deficiência visual reconheça, por meio do tato, as 
letras do alfabeto romano.

Mais informações: (67) 3391-8913

Fórum debate fomento a 
extensão nos Institutos
O pró-reitor de extensão Moacir de Souza 
participa nos dias 14, 15 e 16 da XI Reu-
nião Ordinária do Fórum de pró-reitores de 
Extensão (Forproext), em Brasília(DF). En-
tre os assuntos a serem discutidos estão 
os tipos de fomento e a internacionaliza-
ção da extensão.

Mais informações: (67) 3378-9589

Forproext

Dia das Crianças

Propi entrega brinquedos arrecadadas na reitoria
Na terça-feira, 14, os servidores da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (Propi) entregam os 
brinquedos arrecadados durante o Feliz Café da Manhã, realizado no início do mês na reitoria. 
As doações serão entregues a 121 crianças do Centro de Educação Infantil (Ceinf) Varandas do 
Campo, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

Mais informações: (67) 3378-9599

Comissão visita IFMS para avaliar oferta de especialização
Nos dias 16 e 17 uma comissão do Ministério da Educação (MEC), formada pelos profes-
sores Carlos Henrique Barroqueiro, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), e Francisco 
Borges, do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), fará a avaliação do IFMS para o credencia-
mento de pós-graduação lato sensu na Educação a Distância (EAD). O curso proposto é a 
Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Estão previstas 
reuniões com a equipe responsável pela gestão do ambiente virtual de aprendizagem, com 
técnico-administrativos que trabalham na EAD, além de encontros com docentes e tutores.

Mais informações: (67) 3378-9545
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