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Estudantes participam de feira científica nacional
Entre terça e quinta-feira, 17 a 19, o IFMS marca presença na edição 2015 da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), organi-
zada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). O Instituto é a maior delegação do Centro-Oeste, com a classificação de 
nove trabalhos. No total, 19 estudantes e 12 servidores de sete câmpus da instituição participam do evento. O IFMS apoia financeiramente 
a participação na Febrace, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propi).

Informações: (67) 3378-9599 ou www.febrace.org.br

Câmpus se prepara
para Mostra Brasileira de Foguetes
O Câmpus Corumbá realiza no sábado, 21, o aulão preparatório para 
a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), evento organizado pelo 
IFMS no município. Os participantes recebem orientações sobre 
como montar os foguetes para a etapa regional da Mostra, prevista 
para abril. Além de estudantes do câmpus, podem participar alunos 
da rede municipal de Corumbá e Ladário e militares do Exército 
Brasileiro. A aula tem início às 7h no anfiteatro Salomão Baruki, na 
UFMS. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas na hora.

Informações: (67) 3234-9105

Violência de gênero é tema de atividade na reitoria
Na terça e quarta-feira, 17 e 18, servidores da reitora e chefias do Câmpus Campo Grande assistem à palestra “Violência de Gênero”, ministrada 
pela Subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher do Estado de Mato Grosso do Sul, Rosana Monti Henkin. Servidores do câmpus da Capital 
também estão convidados a participar. A atividade será no auditório da reitoria, a partir das 14h, e é organizada pela Coordenação de Desenvolvi-
mento e Qualidade de Vida, da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFMS, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher.

Informações: (67) 3378-9556 e codev@ifms.edu.br
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Coxim realiza etapa de Jogos do IFMS
Nos dias 20 e 21, a partir das 7h, o Câmpus Coxim realiza a etapa intracâmpus dos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (JIFMS). As disputas 
de handball, futsal e vôlei serão realizadas no Ginásio Municipal Ademir Mochi, já as de vôlei de areia, tênis de mesa e xadrez serão no Câmpus Coxim da 
UFMS. As provas de atletismo serão disputadas no 47º Batalhão de Infantaria. Participam da etapa estudantes do câmpus com idade entre 13 e 21 anos.

Informações: (67) 3291-9600

Professora do IFMS lança livro no Rio de Janeiro
A professora de Sociologia do Câmpus Corumbá, Carmem Silvia Moretz-
sohn Rocha, lança na quinta-feira, 19, o livro “Religiosidade e performance: 
diálogos contemporâneos”, organizado em conjunto com Marcia Contins 
e  Vânis Penha-Lopes. O lançamento será às 19h30 na Blooks Livraria, na 
Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro.  Em seu capítulo na obra, intitulado 
“Curimbas: o som das almas”, Carmem explora as sonoridades sagradas 
dos rituais que ocorrem na Tenda Nossa Senhora da Guia, em Corumbá.

Informações: (67) 8178-0541 ou (67) 3232-4006

Servidores participam de workshop sobre inovação
De segunda-feira a domingo, 16 a 22, os servidores Gabriela Rocha, 
Lilyan Cristaldo e Thiago Prado, da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação (Propi), participam do 1º Workshop Online de Inovação 
Tecnológica (Witec). As palestras terão o objetivo de compartilhar 
informações aplicadas, bem como casos de sucesso relacionados à 
inovação tecnológica. Outros servidores do IFMS podem participar 
da capacitação, que é gratuita e oferecida pela Universidade Fede-
ral de Roraima (UFRR).

Informações: www.witeconline.com.br
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Estudantes de Corumbá
recebem certificados na sexta-feira
Na sexta-feira, 20, quatro estudantes dos cursos técnicos integrados em 
Informática, Metalurgia e Manutenção e Suporte em Informática do Câmpus 
Corumbá recebem os certificados de conclusão de curso. A cerimônia 
também marca a colação de grau de quatro alunos do curso superior de 
tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A solenidade é 
aberta ao público e começa às 20h, no auditório do câmpus provisório do 
IFMS no município. O endereço é Rua Delamare, 1.557, Bairro Dom Bosco.

Informações: (67) 3234-9101 ou corumba@ifms.edu.br
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IFMS vai a eventos no Brasil e no exterior
Os professores do Câmpus Campo Grande, Luiz Lomba e Alexandre da Silva, e o docente de Ponta Porã Eder Villalba, juntamente com quatro estudantes, 
participam do Computer on the Beach, entre sexta-feira e domingo, 20 a 22, em Florianópolis (SC). O evento técnico-científico visa reunir profissionais, 
pesquisadores e acadêmicos da área de computação para discussões sobre as tendências de pesquisa e mercado. Já a professora Suellen de Oliveira, 
do Câmpus Três Lagoas, apresenta projeto de pesquisa em Santiago, capital do Chile, no evento intitulado Conference Strategic Management Society. O 
apoio financeiro para a participação nos eventos foi feito por meio de seleção regida pelo Edital nº 005/2014, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propi).

Informações: www.computeronthebeach.com.br


