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Siga-nos:

Estudantes do IFMS em congresso no Peru
Entre 22 e 25 de outubro, os estudantes do Câmpus Nova Andradina, Adílson Júnior e Erick 
Pedro, acompanhados pelo professor Claudio Sanavria, participam do Congreso Internacional 
de Computación y Telecomunicaciones (Comtel), em Lima, capital do Peru. O grupo vai apre-
sentar um trabalho que propõe a criação de um instrumento de avaliação que permite aferir a 
acessibilidade e a usabilidade dos dispositivos móveis por parte de deficientes visuais. O even-
to é promovido pela Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). A pesquisa foi realizada por 
meio dos programas de iniciação científica do IFMS e está vinculada ao Núcleo Interdisciplinar 
de Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Tecnologia da Informação (Nipeti) do câmpus.

Informações: www.comtel.pe

Conselho faz 9ª reunião ordinária
No dia 23, quinta-feira, o Conselho Superior (Cosup) do IFMS realiza a 9ª reunião ordinária do 
ano. Em pauta, projetos de implantação de cursos, projetos pedagógicos dos cursos técnicos 
subsequentes em Mecânica e Eletrotécnica (Câmpus Campo Grande), votação do Regula-
mento de Trabalho de Conclusão de Curso dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, entre 
outros assuntos. Será a partir das 14h, na reitoria, em Campo Grande.

Informações: cosup@ifms.edu.br

Pesquisa Cosup

Capacitação de professores para novas disciplinas
No sábado, 25 de outubro, no auditório da reitoria, em Campo Grande, será realizada uma 
capacitação de professores da Educação a Distância. O objetivo é dar suporte para que os 
docentes atuem nas novas disciplinas ministradas nos cursos técnicos de Manutenção e Su-
porte em Informática, Edificações e Automação Industrial ofertados pela Rede E-Tec Brasil. 
Será das 8h às 12h.

Informações: (67) 3042-9540 

Rede E-Tec

Semana Nacional da Biblioteca 
em Três Lagoas
Conscientizar os usuários sobre a necessi-
dade de preservar o acervo bibliográfico, pro-
mover a troca de livros e premiar o estudante 
que mais pegou livros emprestados. Esses 
são os objetivos da 1ª edição da Semana Na-
cional da Biblioteca, realizada pelo Câmpus 
Três Lagoas. A ação será desenvolvida na bi-
blioteca do câmpus, das 8h às 18h, nos dias 
23 e 24 de outubro. O evento é gratuito e não 
é preciso se inscrever para participar.

Informações:
biblioteca.tl@ifms.edu.br ou (67) 3509-9500

Incentivo à leitura

Inscrições abertas para apresentações na quarta-feira
O Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged) do Câmpus Ponta Porã aceita até 
terça-feira, 21, inscrições de apresentações para o Intervalo Cultural, ação que será realiza-
da no dia 22, quarta-feira, nos turnos matutino, vespertino e noturno.  Podem se inscrever 
estudantes interessados em apresentar teatro, música, stand up comedy, dança e outras ati-
vidades culturais. É necessário informar antecipadamente ao Nuged os recursos que serão 
necessários para a apresentação.

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

Intervalo Cultural

Cerimônia de posse e ambientação na Capital
A previsão é que 20 novos servidores tomem posse na quinta-feira, 23, em Campo Grande. 
São técnico-administrativos e professores aprovados nos últimos concursos realizados pelo 
IFMS. Depois da cerimônia, o grupo participa da ambientação promovida pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas (Digep). Será às 8h, no auditório da reitoria, na Capital.

Informações: (67) 3042-9556

Novos servidores

Nova Andradina certifica duas turmas de técnicos
A formatura de 27 estudantes dos cursos técnicos integrados em Agropecuária e em Informáti-
ca do Câmpus Nova Andradina será na Câmara Municipal. A reitora do IFMS, Maria Neusa de 
Lima Pereira, participará da solenidade. Será no dia 24, sexta-feira, a partir das 18h.

Informações: (67) 3441-9600

Formatura

Colegiado discute área
de abrangência dos câmpus
O Colégio de Dirigentes (Codir) do IFMS 
se reúne na quarta-feira, 22, para a análise 
de 15 processos. Serão discutidos o estu-
do para a disposição geográfica e área de 
abrangência dos câmpus da instituição, o 
Regulamento do Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens, planos de cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC), entre 
outros temas. A reunião será na reitoria, em 
Campo Grande, a partir das 14h. 

Informações:
codir@ifms.edu.br

Codir


