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Câmpus oferece curso de formação de professores
Professores de educação básica da Capital podem se inscrever no projeto de extensão “Ação de Formação Continuada para Professores 
Pesquisadores”, ofertado pelo Câmpus Campo Grande. A proposta é envolver estudantes e professores no desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação. Serão ministradas oficinas de metodologia da pesquisa, geografia, matemática, linguística, educação física, sistema 
de aprendizagem Moodle e engenharia. As aulas começam nesta quarta-feira, 22, das 18h às 21h, no Espaço de Formação Lúdio Martins 
Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 660, Vila Margarida (ao lado da SEMED). O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas no 
endereço ciencias6ao9anocg.blogspot.com.br ou pelo telefone 3314-3813.

Informações: fecintec@ifms.edu.br
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Câmpus promove debate sobre diversidade
Na sexta-feira, 24, o Núcleo de Gestão Acadêmica (Nuged) do Câmpus Três Lagoas promove uma roda de debates sobre questão racial, 
minorias e respeito à diversidade, com o objetivo de orientar, sensibilizar e melhorar a convivência dentro e fora da sala de aula. A atividade 
é aberta a servidores do câmpus e estudantes do 3º período do curso técnico integrado em Informática. A roda começa às 8h, na sala 16. 
Não é necessário realizar inscrição prévia.

Informações: (67) 3509-9518

Comunidade interna pode fazer exame TOEFL no sábado
Servidores e estudantes dos cursos de nível superior do IFMS podem realizar gratuitamente no sábado, 25, nos câmpus Campo Grande e 
Coxim, o exame internacional TOEFL ITP, teste que avalia a proficiência na língua inglesa. A inscrição deve ser feita no endereço isfaluno.mec.
gov.br até quatro dias antes da data da prova. São ofertadas 20 vagas na Capital e 15 em Coxim. O resultado do TOEFL ITP é válido por dois 
anos e pode ser usado para ingresso em cursos de mestrado e doutorado, e também no Programa Ciência sem Fronteiras. Até junho, estão 
agendadas mais datas de aplicação nos dois municípios e também em Aquidauana. A ação faz parte do Programa Inglês sem Fronteiras, do 
Ministério da Educação. 

Informações: (67) 3378-9593 ou  isf.ifms@ifms.edu.br

Estudantes dos cursos EAD são certificados em Ponta Porã
A cerimônia será na sexta-feira, 24, no União Tênis Clube, na rua Guia Lopes, 451, a partir das 18h. Serão entregues certificados de 
conclusão para 192 estudantes dos cursos técnicos a distância em Administração, Serviços Públicos, Segurança no Trabalho, Reabilitação 
de Dependentes Químicos, Logística e Eventos, ofertados nos polos de Ponta Porã, Aral Moreira, Eldorado e Antônio João. Também será 
certificado um estudante do curso técnico integrado em Agricultura. 

Informações: (67) 3291-9600 

Abertas inscrições para concurso de curtas-metragens
O Câmpus Três Lagoas irá promover um concurso de filmes curtas-metragens durante a Semana de Meio Ambiente 2015, no mês que vem.  Os 
estudantes dos cursos técnicos integrados interessados podem se inscrever até 8 de maio, na Coordenação de Extensão e Relações Institucionais 
(Coeri), das 7h às 16h. Duas cópias do vídeo produzido devem ser entregues no ato da inscrição, em DVD.  A produção precisa abranger o tema “Água 
e Desenvolvimento Sustentável”, podendo ser ficção ou documentário. Todas as regras constam no edital do concurso, afixado nos murais do câmpus.

Informações: (67) 3509-9512
Três Lagoas II
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Câmpus Coxim e Aquidauana participam de Festival 
O Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre (FLISoL) é o maior evento da América Latina de divulgação de Software Livre. 
Em Mato Grosso do Sul, será realizado no sábado, 25, nos câmpus Aquidauana e Coxim. Todas as atividades são gratuitas.

Informações: http://flisol.info  

Programação conta com minicursos, palestras e instalação de softwares
Durante o sábado, a programação do Câmpus Coxim inclui minicursos, das 8h às 12h, e palestras, das 14h30 às 16h30. Paralelamente, 
a partir das 14h, é realizado o Install Fest, momento do festival em que os participantes realizam a instalação de softwares livres para os 
interessados. Já no Câmpus Aquidauana, as atividades do festival começam a partir das 8h, com o credenciamento dos participantes e 
palestras. A partir das 13h, é promovido o Install Fest. Os participantes receberão certificados. 

Informações: (67) 3240-1600 (Aquidauana) ou (67) 3291-9600 (Coxim)


