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IFMS certifica estudantes em cursos do Pronatec
Setenta e seis estudantes dos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) em Condutor Ambiental Local, Espanhol e Inglês Aplicados a 
Serviços Turísticos, Programador Web e Recepcionista, ofertados pelo IFMS por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), receberão os certificados de conclusão de curso em Corumbá. A cerimônia será no dia 27, no anfiteatro Salomão 
Baruki, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento será aberto ao público. 

Informações: (67) 3234-9101 ou corumba@ifms.edu.br

Reitora participa de reunião do Conif
A reitora do Instituto, Maria Neusa de Lima Pereira participa de reunião 
do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) entre os dias 25 e 27, em 
Brasília (DF). Criado em 2009, o Conselho representa 38 institutos 
federais, dois centros federais de educação profissional e tecnológica 
e o Colégio Pedro II. As principais missões são valorizar e consolidar 
as instituições que somam mais de 450 unidades em todo o país.

Informações: (67) 3378-9622

Diretoria promove capacitação sobre educação a distância
A Diretoria de Educação a Distância (Dired), da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen), vai realizar nos dias 19, 20, 21 e 28 diver-
sas capacitações para tutores, coordenadores e professores que irão atuar na educação a distância do IFMS em 2015. Os treinamentos 
abrangem desde o conhecimento da plataforma Moodle até a preparação para atuar nas vídeo-aulas.

Tutores recebem instruções sobre formas de atuação
No dia 19, será a vez dos tutores da Educação a Distância de todos os cursos oferecidos pelo IFMS na modalidade participarem de uma 
capacitação que vai abordar as responsabilidades de cada um, as atividades que serão desenvolvidas, a apresentação da equipe e instru-
ções sobre como iniciar a utilização do Moodle. Devem participar 70 tutores e membros das equipes de apoio. Será das 18 às 22h, no audi-
tório da reitoria, com transmissão simultânea para os polos de ensino.

Capacitação apresenta plataforma online
Sessenta e três docentes dos cursos da educação a distância do IFMS participam no dia 21 de um treinamento para apresentação da plata-
forma Moodle. Também receberão orientações sobre a metodologia pedagógica e sobre o funcionamento dos cursos. O treinamento será 
no auditório da reitoria, na capital, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

Informações: (67) 3378-9545 ou dired@ifms.edu.br

Câmpus promove oficinas para dar boas-vindas
Os calouros do Câmpus Aquidauana estão convidados para as Ofici-
nas de Recebimento de Novos Estudantes, promovidas na sexta-feira, 
20, na sede da unidade. Os participantes poderão escolher entre 
nove oficinas: muay thai, jiu jitsu, body pump, xadrez, voleibol, hande-
bol, tênis de mesa, cross fit e tecido acrobático. Para participar, basta 
entregar produtos de higiene pessoal que serão doados para o Asilo 
Municipal de Aquidauana.

Informações: (67) 3240-1600 ou gabin.aq@ifms.edu.br 
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Estudantes e professores participam de workshop
No sábado, 28, 19 estudantes e 15 servidores do IFMS participam 
de um workshop promovido pela Universidade Federal, na Capital, 
como preparação para a 13ª Feira Brasileira de Ciências e Engenha-
ria (Febrace), que será realizada em São Paulo, no mês de março. 
No total, 12 projetos de pesquisa dos sete câmpus do Instituto foram 
selecionados para a Feira. A proposta da Febrace é estimular novas 
vocações em ciências e engenharia por meio do desenvolvimento 
de projetos criativos e inovadores. Em 2013, o IFMS conquistou oito 
prêmios em diferentes categorias na Feira. Já em 2014, o número 
de conquistas aumentou para 14.

Informações: (67) 3378-9599 ou www.febrace.org.br
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Gestores recebem treinamento sobre Moodle
Proporcionar maior interação entre os gestores e compartilhar deci-
sões e informações sobre procedimentos, além de construir solu-
ções colaborativas para os problemas da instituição são alguns dos 
objetivos do treinamento. Para isso, a plataforma de ensino Moodle 
oferece soluções como chats, fóruns e espaços para postagens 
diversas que serão apresentados aos gestores durante a capacita-
ção, agendada para o dia 20, das 14h às 18h, na sala de reuniões 
do Conselho Superior (Cosup). Participam os gestores lotados na 
reitoria e seus substitutos imediatos.

Informações: (67) 3378-9566 ou dirti@ifms.edu.br 


