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Pesquisa sobre potencial larvicida é apresentada na Espanha
A professora do Câmpus Campo Grande Ana Cláudia Navarrete e os estudantes do curso técnico integrado em Informática André Nunes, 
Guilhermis Idalino e Tatiele Viana apresentam na Espanha a pesquisa “Potencial Larvicida da Planta Sapingus Saponaria com o Mosquito 
Aedes Aegypti”. A XVI Exporecerca Jove é uma feira científica que reúne mais de 100 projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições de 
ensino da Europa e da América. O evento será promovido no Campus La Salle, da Universidade Ramon Llull, na cidade de Barcelona, entre 
os dias 26 e 28. O trabalho recebeu apoio financeiro do IFMS por meio do edital de seleção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propi).

Informações: propi@ifms.edu.br

Palestra sobre meio-ambiente será na sexta
Servidores e estudantes do Câmpus Três Lagoas estão convida-
dos a participar às 9h30 de sexta-feira, 27, no auditório da unidade, 
da palestra que aborda educação ambiental e sustentabilidade. O 
palestrante é o geógrafo da Secretaria do Meio Ambiente, Juscyo 
Mário Barbosa. Também estão previstas atividades de integração 
como o plantio de espécies nativas, ornamentais e frutíferas no 
câmpus. Participam da ação estudantes do IFMS e das Faculdades 
Integradas de Três Lagoas. 

Informações: (67) 3509-9512
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Consulta reitor

Inscrições em cursos de extensão podem ser feitas na terça e quarta
O Centro de Idiomas do Câmpus Campo Grande (Cenid) recebe nesta terça, 24, as inscrições para 21 vagas no curso de espanhol básico para 
docentes, técnicos-administrativos e parentes de estudantes e servidores do IFMS. Na quarta, 25, é a vez das inscrições para as 30 vagas no curso 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além de servidores e parentes, estudantes também podem se inscrever. Os interessados devem comparecer 
à Diretoria de Pesquisa, Extensão e Relações Institucionais (Direr) das 8h às 11h e das 13 às 16h. As inscrições serão feitas por ordem de chegada.

Informações: (67) 3357-8503 ou asint@ifms.edu.br

Câmpus promove oficina sobre uso da voz
A fonoaudióloga Nayara Cesário Martins ministra uma palestra sobre o uso da voz na segunda-feira, 23, a servidores do Câmpus Campo 
Grande. Além de orientações sobre respiração, serão abordados temas como os cuidados com a alimentação e outros fatores que interfe-
rem na voz. A atividade será das 14h30 às 17h, na sala 4 do bloco 2, no câmpus provisório. Todos os servidores da unidade estão convidados 
a participar e não é necessária inscrição prévia.

Informações: campo.grande@ifms.edu.br

Palestra a servidores aborda previdência complementar
A Coordenação de Gestão de Pessoas do Câmpus Corumbá promove na quarta-feira, 25, às 14h, uma palestra aos servidores sobre a 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp). A ministrante será a representante da Funpresp em Mato 
Grosso do Sul, Nandra Paula de Oliveira. Na ocasião, os servidores terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre o tema.

Informações: (67) 3234-9115 ou flavia.camargo@ifms.edu.br

Conselhos pedagógicos se reúnem pela primeira vez em 2015
No sábado, 28, é realizada 1ª Reunião dos Conselhos Pedagógicos do Câmpus Corumbá. Os docentes se reúnem entre 7h e 11h45 e das 13h às 17h45 
para analisarem o desenvolvimento do ensino e aprendizagem, notas de estudantes, além das relações entre professores e alunos e entre o os estudantes. 
No encontro, os professores também podem sugerir medidas pedagógicas a serem adotadas, visando superar ou minimizar dificuldades detectadas.

Informações: (67) 3234-9101 ou diren.cb@ifms.edu.br
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Estudantes podem se cadastrar para estágios
Entre terça e quinta-feira, estudantes do Câmpus Três Lagoas podem 
realizar cadastro para estágios pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). No dia 
24, às 13h e às 18h, na sala 13 do câmpus, o cadastro será feito com 
estudantes do curso técnico integrado em Eletrotécnica. No dia seguinte, 
é a vez dos alunos do técnico em Informática. O cadastramento será 
feito às 18h. Estudantes dos cursos superiores e do subsequente em 
Eletrotécnica podem se cadastrar às 19h30 do dia 26. A atividade é orga-
nizada pela Coordenação de Extensão e Relações Institucionais (Coeri).

Informações: (67) 3509-9512

Três Lagoas I

Escolha de membros das comissões locais ocorre na terça-feira
A comunidade acadêmica do IFMS elege na terça-feira, 24, os membros das comissões eleitorais dos câmpus e da reitoria, no primeiro 
processo de consulta aos cargos de reitor e diretor-geral de Nova Andradina. Estão aptos a votar docentes e técnicos-administrativos do 
quadro permanente, além de estudantes dos cursos técnicos presenciais e a distância, da graduação e pós-graduação. A votação será 
das 8h30 às 20h30. As comissões serão compostas por três representantes de cada categoria (docentes, técnicos-administrativos e 
discentes) O processo de escolha é coordenado pelo Conselho Superior (Cosup).

Informações: consulta.reitor@ifms.edu.br


