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Conselho Superior se reúne na 6ª feira
O Conselho Superior (Cosup) se reúne pela primeira vez em 2015 na sexta-feira, 6. Além do Regimento Interno da instituição, estão na pauta a apre-
sentação e discussão do relatório de atividades da comissão de preparação para consulta ao cargo de reitor e diretor-geral do IFMS e a proposta de 
recondução dos membros do Cosup. A reunião do órgão máximo da instituição é promovida na sede da reitoria, em Campo Grande, a partir das 14h. 

Informações: (67) 3378-9623

Novas turmas começam em 14 cidades
Os novos estudantes dos cursos técnicos a distância em Auto-
mação Industrial, Manutenção e Suporte em Informática, Edifica-
ções, Serviços Públicos e Administração terão acesso a partir de 
segunda-feira, 2, ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 
(AEVA). Os encontros presenciais também têm início esta semana, 
de acordo com os dias e horários previstos no edital da seleção. 
As aulas dos cursos a distância de Inglês e Espanhol começam no 
próximo dia 16.

Informações: (67) 3378-9635

Câmpus certifica estudantes na quarta e sexta-feira
As cerimônias de certificação serão realizadas a partir das 19h, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
de Mato Grosso do Sul, na Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo. Na quarta-feira, 17 estudantes dos cursos técnicos integrados de 
informática, elétrica e mecânica receberão os certificados de conclusão de curso. Já na sexta-feira, 6, o Câmpus Campo Grande certifica 
67 estudantes de oito cursos técnicos subsequentes ofertados na modalidade Educação a Distância, além de 11 alunos do curso de Auxiliar 
Financeiro, oferecidos pelo Pronatec.

Informações: (67) 3378-9640

Servidores de Três Lagoas iniciam aulas de Zumba
Começam na quinta-feira, 5, na sede do câmpus, as aulas de Zumba, ritmo latino que combina atividades aeróbicas com a dança.  As aulas 
são gratuitas e ministradas pela professora do Instituto, Joelma Montelares, semanalmente, das 7h às 7h45. O objetivo é ajudar a melhorar 
a qualidade de vida dos servidores.

Informações: (67) 8112-6425

Aulas de defesa pessoal e palestra para as mulheres
Em comemoração ao Dia da Mulher, o Câmpus Três Lagoas promove atividades gratuitas para estudantes e servidoras na sexta-feira, 6. 
Pela manhã, às 10h, na sala 6, o sensei André Tozoni fará uma palestra sobre defesa pessoal, com demonstrações práticas. Das 13h30 
às 15h, é a vez da professora da UFMS, Luciana Mendes, mestre em história e integrante do Coletivo Feminista “Só Fridas”, apresentar a 
palestra História, Desafios e Avanços do Movimento Feminista. Para participar, não é necessário se inscrever. 

Informações: (67) 3509-9512 

Exposição aborda cultura e trabalho na fronteira
O Câmpus Ponta Porã promove a I Mostra Cultural Galeria Frontei-
riça. O evento será aberto no sábado, 7, a partir das 8h. A exposição, 
baseada nos registros fotográficos da estudante do 5º período de Infor-
mática Miguela Moura, faz parte do projeto Olhares Sem Fronteira: 
trabalho e cultura no contexto fronteiriço, desenvolvido no câmpus. A 
abertura contará com a presença do artista plástico Germano Moura 
e do escritor Douglas Diegues. A exposição fica aberta à visitação até 
o dia 27 de março, de segunda a sexta-feira, na biblioteca do câmpus.

Informações: (67) 3437-9600 ou biblioteca.pp@ifms.edu.br
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Digep organiza café da manhã na Reitoria
A Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) promove na sexta-feira, 
6, o café da manhã em comemoração aos aniversariantes do mês 
de março na reitoria e ao Dia Internacional da Mulher. No evento 
também será lançada a Página do Servidor do IFMS, novo veículo 
de comunicação interna do Instituto. A confraternização será no 
espaço de convivência da unidade, a partir das 8h.

Informações: (67) 3378-9556 e 3378-9629
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Proen se reúne com diretores e pedagogos
Na quarta e quinta-feira, 4 e 5, a Pró-Reitoria de Ensino e Pós-
Graduação (Proen) realiza a primeira reunião de trabalho de 2015 
com diretores-gerais, diretores de ensino e pedagogos dos dez 
câmpus. Na pauta, está a reestruturação dos projetos pedagógicos 
dos cursos técnicos integrados e de graduação. O encontro será no 
prédio da reitoria, na Capital. 

Informações: (67) 3378-9540


