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Siga-nos:

Dirti reúne servidores para padronizar trabalhos
Analistas e técnicos dos setores de Tecnologia da Informação de todos os câmpus estarão em 
Campo Grande nos dias 30 e 31 de outubro, quinta e sexta-feira, para participar da Reunião de 
Alinhamento Técnico Estratégico de TI para 2015. O encontro prevê a apresentação de novas 
soluções de tecnologia da informação adquiridas pelo IFMS, explicações sobre a configuração 
de equipamentos, apresentação de boas práticas nos câmpus, entre outros assuntos. Será no 
auditório da reitoria.

Informações: (67) 3042-5117

Coral participa de encontro na UFMS
No dia 30 de outubro, quinta-feira, o Coral do Câmpus Campo Grande participa do Encontro de 
Coros da UFMS. Será no Teatro Glauce Rocha, a partir das 19h30. Ao todo, serão realizadas 
11 apresentações de diferentes grupos durante todo o evento. A entrada é gratuita e o encontro 
é promovido pelo Movimento Coral da UFMS.

Informações: www.ufms.br

Planejamento 2015

Câmpus Campo Grande

Comemoração terá atividades nos câmpus e na reitoria
O objetivo do evento é promover a integração dos servidores e a reflexão sobre aspectos liga-
dos à qualidade de vida no trabalho. A ação será realizada de 27 a 31 de outubro, na reitoria 
e nos sete câmpus. Estão previstas atividades como palestras, oficinas, minicursos, rodas de 
conversa e troca de livros. Consulte a programação no site.

Informações: www.ifms.edu.br/2014/10/15/semana-do-servidor-publico-2014

Semana do Servidor I

Reitora participa de evento em MT
Na terça-feira, 28 de outubro, em Cuiabá, a reitora do IFMS, Maria Neusa de Lima Pereira, fará 
uma palestra no 1º Seminário do Ensino Médio do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). O 
tema será o Processo de Avaliação dos Cursos Técnicos pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Informações: (67) 3042-5117

Câmpus realiza formatura de 67 estudantes
Será na sexta-feira, 31, às 19 horas, no Centro de Convenções Miguel Gomez. Receberão o 
certificado de conclusão de curso os alunos dos cursos técnicos Integrados em Agricultura (11 
formandos) e Informática (15), além dos estudantes dos cursos técnicos em Meio Ambiente 
(38), Serviços Públicos (1) e Administração (2), ofertados pela Educação a Distância. O evento 
é aberto ao público.

Informações: (67) 3043-0142

Palestra

Ponta Porã III

Aquidauana promove reunião na quinta-feira
Pais e responsáveis dos estudantes dos cursos técnicos integrados do Câmpus Aquidauana 
participam no dia 30, quinta-feira, de uma reunião com professores e diretores do IFMS. O 
encontro será no bloco de Laboratórios, às 18h30.

Informações: (67) 3240-4600

Reunião de pais

IFMS participa com 76 projetos
Começa no dia 28 de outubro, terça-feira, e vai até 1º de novembro, sábado, a IV Feira de Tec-
nologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC/MS), promovida pelo grupo 
Arandú de Tecnologias e Ensino de Ciências da UFMS. O evento contará com palestras, mini-
cursos, mesas redondas e exposição de projetos. O IFMS participa do evento com 76 projetos 
desenvolvidos por estudantes da instituição. A FETEC será no Ginásio Moreninho, no Câmpus 
da UFMS, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Informações: www.fetecms.com.br

Fetec

Servidores podem participar de Concurso de Fotografia
Com o tema “Qualidade de vida do servidor do IFMS”, as inscrições no concurso de fotografia 
estão abertas até terça-feira, 28. As fotos enviadas serão analisadas por uma comissão e o 
resultado final será divulgado no dia 31, sexta-feira, no encerramento da Semana. Serão clas-
sificadas uma foto vencedora de cada um dos sete câmpus e uma foto vencedora da reitoria.

Informações: www.ifms.edu.br/2014/10/15/semana-do-servidor-publico-2014

Semana do Servidor II

Egressos revivem experiências 
no câmpus
Os estudantes que já se formaram nos cur-
sos técnicos do Câmpus Ponta Porã terão a 
oportunidade de rever os amigos e confrater-
nizar na Aula da Saudade. Estão convidados 
os egressos dos cursos técnicos em Informá-
tica e Agricultura. Será no câmpus, às 19h, 
no dia 30, quinta-feira.

Informações: (67) 3043-0142

Descerramento de placa inau-
gural do novo câmpus
O Câmpus Ponta Porã vai realizar a cerimô-
nia oficial para descerrar a placa inaugural 
do câmpus recebida do Governo Federal, o 
que marca a inauguração do Instituto no mu-
nicípio. Foram convidados parceiros e auto-
ridades do IFMS do município. O descerra-
mento será no dia 31, sexta-feira, às 15h.

Informações: (67) 3043-0142

Ponta Porã I Ponta Porã II


