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Colégio de Dirigentes se reúne na quarta-feira
O Colégio de Dirigentes (Codir) tem reunião agendada para quarta-feira, 11, a partir das 14h, na sede da reitoria, em Campo Grande. O 
colegiado formado por diretores-gerais e pró-reitores, e presidido pela reitora, Maria Neusa de Lima Pereira, discute diversos regulamentos, 
como o da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, do Programa de Acesso, Permanência e Êxito 
e da Biblioteca, além de projetos pedagógicos de cursos técnicos do Câmpus Nova Andradina e a Política de Desenvolvimento da Coleção 
do Sistema de Bibliotecas. Esta é primeira reunião extraordinária do Codir em 2015.

Informações: (67) 3378-9619

Pró-reitor vai à
Fórum de Planejamento em Cuiabá
O pró-reitor de Administração José Jorge Garcia participa entre 
quarta e sexta-feira, 11 e 13, da reunião do Fórum de Planejamento 
e Administração (Forplan), que reúne os pró-reitores de Adminis-
tração da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 
O Forplan é um órgão de natureza consultiva e assessoramento do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). O encontro do Fórum 
é realizado em Cuiabá (MT).

Informações: (67) 3378-9520

Corumbá promove oficina para mulheres
Todas as servidoras e demais funcionárias do Câmpus Corumbá 
estão convidadas para participar de uma oficina de maquiagem, 
oferecida em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Será 
na segunda-feira, 9, às 15h15, no câmpus. A participação é gratuita 
e não é necessário fazer inscrição. 

Informações: (67) 3234-9100 ou flavia.camargo@ifms.edu.br

Servidoras participam de
curso on-line sobre protocolo
As servidoras da reitoria Maryanna Almeida, Gislaine Oliveira, 
Regina Aurora e Isabel Rodrigues participam na terça e quarta-
feira, 10 e 11, do curso Protocolo Integrado e Processo Eletrônico 
Nacional: Novos Paradigmas para a Administração Pública Fede-
ral, oferecido gratuitamente pelo Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG). O evento será transmitido pela internet 
por meio do endereço assiste.serpro.gov.br/mp. Todos os servido-
res do IFMS estão convidados a participar.

Informações: (67) 3378-9618
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Estudantes de Agricultura e
Informática recebem certificados
No total, sete estudantes dos cursos técnicos integrados de Agri-
cultura e Informática do Câmpus Ponta Porã receberão certifica-
dos de conclusão de curso. A cerimônia será na Câmara Municipal, 
na sexta-feira, 13, às 15h30. Todos os servidores e a comunidade 
estão convidados.

Informações: (67) 3437-9600

Acadêmicos colam grau em Ponta Porã
A cerimonia será às 19 horas, na sexta-feira, 13, no auditório do 
Câmpus Ponta Porã, localizado na BR-463, km 14. Serão diploma-
dos nove acadêmicos do curso superior de Tecnologia em Agrone-
gócio. O evento é aberto a toda a comunidade e foram convidados 
familiares e autoridades locais. 

Informações: (67) 3437-9600

Formatura I

Formatura II

Exposição fotográfica no Câmpus
O Câmpus Ponta Porã continua com a I Mostra Cultural Galeria 
Fronteiriça. A exposição, baseada nos registros fotográficos da 
estudante do 5º período de Informática Miguela Moura, faz parte 
do projeto Olhares Sem Fronteira: trabalho e cultura no contexto 
fronteiriço, desenvolvido no câmpus. A exposição fica aberta à visi-
tação até o dia 27 de março, de segunda a sexta-feira, na biblioteca 
do câmpus. Nesta semana serão realizados minicursos e palestras 
com inscrições gratuitas para os estudantes. 

Informações: (67) 3437-9600 ou biblioteca.pp@ifms.edu.br
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Gestores participam de workshop sobre 
planejamento estratégico
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi) promove na 
quinta e sexta-feira, 12 e 13, na sede da reitoria, o Workshop de 
Planejamento Estratégico aplicável a Institutos Federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia no Brasil. O objetivo é compreender os 
processos sistemáticos destinados à elaboração do planejamento 
estratégico do IFMS, construído de forma democrática e participa-
tiva, de acordo com as práticas inovadoras de gestão pública. O 
treinamento é ministrado pelos servidores da área de planejamento 
do Instituto Federal do Espírito Santo, Roquemar Baldam e Roger 
Dall´Orto. Participam 40 gestores da reitoria e dos câmpus do IFMS.

Informações: (67) 3378-9611


