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Siga-nos:

Brasília

Servidoras participam de encontro 
sobre carreira de técnicos
Na terça e quarta-feira, 11 e 12, as servido-
ras Daniela Passos (Diretora de Desenvol-
vimento Institucional) e Kelly Silveira (Dire-
tora de Gestão de Pessoas em exercício) 
representam o IFMS no Encontro Nacional 
das Comissões Internas de Supervisão 
(CIS), em Brasília. Na pauta estão do Plano 
de Carreira dos Servidores Técnico-Admi-
nistrativos e a atuação das CIS.

Informações: (67) 3378-9501

Câmpus promove palestra com 
representante da Iagro
A partir das 13h30 de segunda-feira, 10, o Câm-
pus Ponta Porã recebe a engenheira agrônoma 
Marise Garcia Cesar, da Agência Estadual de De-
fesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) para uma 
palestra com a temática “Defesa Sanitária Vege-
tal: Defensivos Agrícolas”. Marise apresentará tra-
balhos desenvolvidos na defesa sanitária vegetal 
em Mato Grosso do Sul, visando à proteção da 
produção agrícola contra pragas com potencial de 
causar danos econômicos expressivos. A ativida-
de é gratuita e aberta ao público.

Informações: (67) 3437-9600

Ponta Porã

Presidente do TRT ministra 
palestra sobre assédio moral
A Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) 
promove na quinta-feira, às 9h, no miniau-
ditório da reitoria, uma palestra com o pre-
sidente do Tribunal Regional do Trabalho 
de Mato Grosso do Sul, Francisco Lima 
Filho. O desembargador tratará sobre as-
sédio moral no trabalho. Podem participar 
servidores do Câmpus Campo Grande e 
da reitoria.

Informações: (67) 3378-9559

Reitoria

Eventos celebram Dia da Consciência Negra
As celebrações alusivas ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, prosseguem durante todo o mês em Três Lagoas. No início des-
ta semana, estão previstas as exibições dos filmes Malcom-X (segunda), Cafundó (terça) e Duelo de Titãs (quarta). As sessões começam sempre às 18h50. 
Ainda na quarta, o câmpus sedia a exposição ‘Toque Afro’, do artista Mateus Alves. As atividades da semana serão encerradas com a oficina de máscaras 
africanas, na quinta-feira, a partir das 8h.

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

Três Lagoas

Estudantes devem avaliar professores até sexta-feira
Os estudantes dos cursos técnicos integrados de nível médio e do ensino superior têm até sex-
ta-feira, 14, para participarem da Avaliação Docente pelo Discente deste segundo semestre. 
O discente deve preencher, via sistema online, um questionário para cada professor do qual é 
aluno. As perguntas abrangem aspectos como pontualidade, clareza na comunicação, meto-
dologia, plano de ensino e coerência. Com os resultados, as equipes pedagógicas dos câmpus 
podem atuar em busca de aprimoramento do ensino ofertado na instituição.

Informações: (67) 3378-9540

Avaliação II

1ª etapa da Avaliação de Desempenho 2014 começa nesta semana
Coordenada pela Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep), tem início nesta segunda-feira, 10, 
a primeira etapa da Avaliação de Desempenho 2014. Nesta fase, as chefias devem avaliar su-
bordinados e o superior imediato. Só podem participar da avaliação aqueles que estejam há no 
mínimo oito meses em exercício no IFMS. Aplicada a cada 12 meses, a avaliação serve para 
que o servidor alcance a Progressão por Mérito Profissional. Pela primeira vez, ela será online. 
Cada servidor receberá por e-mail login e senha para participar. O novo sistema foi desenvol-
vido em parceria com a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (Dirti).

Informações: (67) 3378-9556 ou digep@ifms.edu.br

Avaliação I

Prova é aplicada no domingo 
nos sete câmpus do IFMS
É realizado no domingo, 16, o Exame de Seleção 
2015, processo seletivo para ingresso de novos 
estudantes nos cursos técnicos integrados de 
nível médio do IFMS. A prova será aplicada si-
multaneamente nos municípios de Aquidauana, 
Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova Andradi-
na, Ponta Porã e Três Lagoas, a partir das 8h15. A 
previsão é que o gabarito seja divulgado no dia se-
guinte. No total, foram registrados 1.931 inscritos.
Informações: www.ifms.edu.br/centraldeselecao 

ou examedeselecao@ifms.edu.br

Exame de Seleção 2015

Dirigentes participam de reunião no Rio Grande do Sul
De segunda a quinta-feira, 10 a 13 de novembro, representantes do IFMS participam da 38º Reunião de Dirigentes das Instituições de Educação Profis-
sional e Tecnológica (Reditec 2014), em Porto Alegre (RS). Com o tema “Cinco anos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
- Avanços e Perspectivas”, o evento prevê palestras, apresentações culturais e mesas-redondas sobre a atuação territorial dos institutos federais e o papel 
da Rede na consolidação do Plano Nacional de Educação. Representam o IFMS os pró-reitores José Gomes da Silva (Desenvolvimento Institucional) e Luiz 
Simão Staszczak (Pesquisa e Inovação), além dos diretores-gerais Joelson Maschio (Câmpus Campo Grande), Marcel Hastenpflug, (Câmpus Ponta Porã) 
e Ubirajara Garcia (Câmpus Coxim). A reitora, Maria Neusa de Lima Pereira, participa da reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), que será realizada no primeiro dia da Reditec, além de marcar presença na abertura do evento. 

Informações: http://reditec.iffarroupilha.edu.br

Reditec


