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Siga-nos:

Gestores participam de novo módulo do curso da Enap
Os diretores-gerais dos câmpus Jardim (Giane Silva) e Naviraí (Matheus Bornelli) participam 
entre 3 e 7 de novembro, em Brasília (DF), do módulo “Elaboração de Indicadores de Desem-
penho Institucional” do curso de Capacitação Gerencial promovido pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap). O curso com carga horária de 35 horas é vinculado ao Progra-
ma de Capacitação para Dirigentes dos Institutos Federais.

Informações: (67) 3378-9501

Câmpus organiza Semana da Consciência Negra
O IFMS é um dos organizadores da Semana da Consciência Negra em Três Lagoas, este 
ano com o tema “Orgulho de ser negro: a ressignificação da identidade negra”. De segunda a 
quarta-feira, 3 a 5 de novembro, estão previstas sessões do Cine África Brasil, entre 18h50 e 
21h. No dia 6, quinta-feira, serão oferecidas oficinas de Mancala (jogo de lógica de origem afri-
cana), das 8h às 11h; e de máscaras africanas, das 13h às 16h. As atividades serão desenvol-
vidas no Câmpus Três Lagoas do IFMS. O roteiro da Semana foi organizado pelos professores 
Gilmar Pereira e Guilherme Tommaselli, ambos do IFMS, e pelo professor Lourival dos Santos, 
da UFMS. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro.

Informações:
(67) 3509-9500 e três.lagoas@ifms.edu.br

Capacitação

Três Lagoas

Cursos superiores de Corumbá e Coxim são avaliados
Comissões do Ministério da Educação (MEC) estarão em Corumbá e Coxim entre os dias 5 e 
8 de novembro para avaliarem o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e a Licenciatura em Química, respectivamente. Serão levadas em consideração 
três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações físicas. Entre 
as atividades previstas estão visitas às instalações, análise de documentos e reuniões com 
gestores e coordenadores dos cursos. A avaliação é uma das etapas do processo de reconhe-
cimento dos cursos superiores oferecidos pelo IFMS nos municípios.

Informações:
corumba@ifms.edu.br e coxim@ifms.edu.br

Avaliação

Delegação do IFMS em
congresso do Norte e Nordeste
Entre os dias 3 a 6 de novembro, sete es-
tudantes e cinco servidores do IFMS partici-
pam do Congresso Norte Nordeste de Pes-
quisa e Inovação (Connepi), em São Luís do 
Maranhão (MA). Serão apresentados quatro 
trabalhos: um veículo aéreo não tripulável 
para monitorar focos de incêndio no Panta-
nal (Corumbá), uma ferramenta didática para 
o ensino de geometria molecular (Coxim), um 
dispositivo para o ensino de química (Nova 
Andradina) e um termociclador de baixo cus-
to para amplificação de DNA (Aquidauana).

Informações:
(67) 3378-9599 e propi@ifms.edu.br

Projeto de Ponta Porã participa de mostra internacional
Uma pesquisa desenvolvida no Câmpus Ponta Porã do IFMS participa, entre 5 e 7 de novem-
bro, da VII Muestra Científica Latinoamericana (MCL), na cidade de Trujillo, no Peru. Os estu-
dantes do curso técnico em Agricultura, Artur Amaral Júnior e Leticia Cerqueira, identificaram 
e quantificaram pragas na canafístula, árvore nativa do cerrado que pode substituir o eucalipto 
na produção de madeira. O projeto, que já foi apresentado em eventos científicos estaduais e 
nacionais, é orientado pelo professor do IFMS, Izidro Lima Júnior. Está sendo desenvolvido no 
campo experimental da Embrapa Ponta Porã.

Informações:
(67) 3437-9600 e www.muestracl.blogspot.com.br

Instituto leva tecnologia assistiva a evento estadual
Nos dias 3 e 4 de novembro, segunda e terça-feira, o IFMS participa da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Planejamento e 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Os estudantes do curso técnico em Informática 
do Câmpus Campo Grande, Fernanda Vidal e Pedro Espinosa, vão apresentar a Placa de 
Estimulação Tátil, dispositivo eletrônico que auxilia deficientes visuais a conhecer o alfabeto 
romano e a assinar o próprio nome. A visitação estará aberta das 8h30 às 17h, no Auditório 
Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O projeto é orientado 
pelo professor Luiz Fernando Lomba e coorientado por José Aparecido da Costa, professor e 
revisor Braille do Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais (CAP-DV).

Informações:
(67) 3378-9599 e propi@ifms.edu.br

Pesquisa II

Pesquisa III

Pesquisa I

Plano Educacional de Campo 
Grande é tema de reunião
Na sexta-feira, 7, o grupo de trabalho que 
discute o novo Plano Educacional de Cam-
po Grande se reúne na reitoria do IFMS, na 
Capital, às 8h. O representante do Instituto 
Federal é o professor do Câmpus Campo 
Grande, Matheus Neivock. A educação pro-
fissional e o ensino superior são alguns dos 
temas em discussão. A proposta do novo 
Plano deverá ficar pronta até abril de 2015, 
quando será enviada à Câmara de Verea-
dores para votação. Também participam do 
grupo de trabalho UFMS, UEMS e Senac.

Informações:
(67) 3391-7130 e campo.grande@ifms.edu.br

Diretrizes


