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Agenda de Eventos do IFMS ganha novo layout 
A partir desta primeira edição de 2015, a Agenda de Eventos do IFMS está mais prática para a leitura e com mais espaço para a divulgação 
das ações dos câmpus e da reitoria. A distribuição continua sendo feita em duas versões. Uma em PDF, enviada aos câmpus para impres-
são e afixação nos murais, e outra online, enviada por e-mail a todos os servidores da instituição. As novidades não param por aí! A versão 
online agora pode ser compartilhada no Facebook. Ao clicar no link abaixo da nota, a Agenda de Eventos é publicada na timeline do usuário.

Informações: (67) 3378-9630 e ascom@ifms.edu.br

Colégio de Dirigentes discute Regimento Geral 
A primeira reunião em 2015 do Colégio de Dirigentes (Codir) é 
realizada nesta segunda-feira, 9, na sede da reitoria, em Campo 
Grande. O único processo em pauta é a apresentação, discussão 
e análise do Regimento Interno do IFMS. O colegiado é presidido 
pela reitora, Maria Neusa de Lima Pereira, e formado por todos os 
diretores-gerais dos câmpus e pró-reitores da instituição.

Informações: (67) 3378-9623 e codir@ifms.edu.br

Agenda garante divulgação de eventos internos
Em 2014, foram publicadas 18 edições do informativo, com a divul-
gação de cerca de 200 eventos realizados nos câmpus e na reito-
ria. Muitas sugestões foram enviadas por estudantes, técnicos-ad-
ministrativos e professores. O prazo de envio é sempre até a 5ª 
feira da semana anterior à data do evento. Os assuntos devem ser 
sugeridos pelo formulário disponível no endereço www.ifms.edu.br 
(aba Comunicação, no menu esquerdo da página) ou para o e-mail 
ascom@ifms.edu.br. Aproveite este canal de comunicação desen-
volvido para a comunidade do IFMS!

Informações: (67) 3378-9630 e ascom@ifms.edu.br

Servidores realizam visita técnica em Minas Gerais
Durante esta semana, os servidores Emerson Corazza, Thiago 
Prado e Lilyan Cristaldo, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
(Propi), e a coordenadora de Pesquisa e Inovação do Câmpus 
Nova Andradina, Daiane Sganzerla, realizam visitas técnicas em 
Belo Horizonte (MG). O grupo vai buscar conhecimento e desen-
volver boas práticas no processo de geração de novos negócios. A 
programação inclui visitas ao parque tecnológico de Belo Horizonte 
(BHTech), incubadora da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), aceleradora de empresas Speed-E e à Rede Mineira de 
Inovação. A atividade faz parte do projeto de implantação das incu-
badoras tecnológicas do IFMS, aprovado pela Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de 
Mato Grosso do Sul (Fundect).

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

Semana de recepção dos calouros vai até 6ª feira
De segunda a sexta-feira, o Câmpus Campo Grande oferece pales-
tras aos novos estudantes para explicar o funcionamento dos seto-
res da instituição. A semana de recepção inclui também rodas de 
conversa sobre a diminuição da evasão escolar e outros temas. Na 
quarta-feira, 11, os calouros participam de uma gincana com ativi-
dades colaborativas e de socialização. Na sexta-feira, 13, haverá 
um almoço de confraternização no câmpus. 

Informações: (67) 3378-9641 e campo.grande@ifms.edu.br

IFMS certifica pescadores
em curso profissionalizante
Dezoito pescadores vão receber o certificado de Condutor em 
Turismo de Pesca por terem concluído o curso oferecido pelo IFMS 
por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). A cerimônia será na Associação de Aposenta-
dos e Pensionistas Idosos de Ladário, na Rua Afonso Pena, 1.260, 
Bairro Almirante Tamandaré. Participam da certificação o presidente 
da Colônia de Pescadores Profissionais e Artesanais de Ladário – 
MS Z14, Erico Valle Loaiza, a reitora do IFMS, Maria Neusa de Lima 
Pereira, o Superintendente Federal do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, Luiz David Figueiró, e o Comandante da Capitania Fluvial de 
Ladário, Carlos Rodrigo Cerveira.

Informações: (67) 3234-9101 e corumba@ifms.edu.br
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Conselho Superior realiza primeira reunião de 2015
O Conselho Superior (Cosup) do IFMS se reúne pela primeira vez 
este ano na quinta-feira, 12. Em pauta, as deliberações sobre o 
Regulamento do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
(SCDP) e o relatório de atividades da comissão de preparação para 
consulta ao cargo de reitor e diretores-gerais do IFMS. A reunião 
é na sede da reitoria, em Campo Grande, com a presença dos 
conselheiros que representam professores, técnico-administrativos 
e estudantes da instituição, além de diretores-gerais, entidades da 
sociedade civil e do Ministério da Educação (MEC).

Informações: (67) 3378-9623 e cosup@ifms.edu.br
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