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Consulta Reitor

Primeira votação para reitor e diretor-geral é nesta 2ª

Pela primeira vez na história do IFMS, a comunidade acadêmica escolhe nesta segunda-feira, 25, o reitor e o diretor-geral do Câmpus Nova
Andradina. Podem votar os servidores do quadro de pessoal ativo permanente da instituição, além de estudantes dos cursos de ensino
médio, da graduação, pós-graduação e dos cursos técnicos presenciais e a distância. Na seção eleitoral, o votante deve apresentar um
documento oficial válido com foto, como RG, passaporte, carteira de trabalho ou de habilitação. Os horários de votação constam na página
www.ifms.edu.br/consultareitor. Os votos serão apurados na terça-feira, 26, e a divulgação do resultado está prevista para quarta-feira, 27.
Informações: (67) 3378-9547 ou consulta.reitor@ifms.edu.br

Extensão

IFMS promove Semana do Meio Ambiente 2015

A partir de quarta-feira, 27, começa a Semana do Meio Ambiente 2015, promovida pelo quinto ano consecutivo no IFMS. Com o tema “Água:
responsabilidade e sustentabilidade”, a programação inclui palestras, mesas-redondas, visitas técnicas, oficinas, gincanas, corridas e caminhadas ecológicas, entre outras atividades. Algumas são abertas ao público. A programação completa está disponível no endereço www.
ifms.edu.br/meioambiente. O evento, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais (Proex), segue até sábado, 30, nos
câmpus Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
Informações: (67) 3378-9589 ou www.ifms.edu.br/meioambiente

Fórum Mundial

Delegação do Instituto participa de evento em Recife

De terça a sexta-feira, 26 a 29, o IFMS participa da edição 2015 do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT), em Recife (PE).
Os 13 servidores e estudantes que compõe a delegação foram selecionados por meio do edital da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais
(Proex) que recebeu propostas de atividades autogestionadas relacionadas ao tema do evento, “Diversidade, Cidadania e Inovação”. O Fórum é
organizado pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e Ministério da Educação (MEC). Entre as atividades previstas estão conferências, palestras,
debates, oficinas, mesas-redondas e exposição de projetos. A programação completa do Fórum está disponível no endereço www.fmept.org.
Informações: (67) 3378-9591 ou proex@ifms.edu.br

Campo Grande

Reitoria

Estudantes visitam usina em Três Lagoas

Roda de conversa debate o mito do amor materno

o Câmpus Campo Grande do IFMS realiza no dia 27, quarta-feira,

dados a participar de uma roda de conversa sobre o mito do amor

uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de Jupiá e à Siderúrgica Três

materno, agendada para 14h de sexta-feira, 29, no auditório da reito-

Lagoas, no município de Três Lagoas. Participam da ação 14 estu-

ria. A atividade será realizada pela psicóloga Sofia Urt, da Diretoria

dantes do curso técnico em Mecânica.

de Gestão de Pessoas do IFMS, ainda em alusão ao Dia das Mães.

Com o objetivo de aproximar os estudantes da rotina profissional,

Servidores da reitoria e do Câmpus Campo Grande estão convi-

Informações: (67) 3378-8504 ou campo.grande@ifms.edu.br

Informações: (67) 3378-9559 ou digep@ifms.edu.br

Inglês sem Fronteiras

Últimas datas do semestre para aplicação do exame TOEFL

O Câmpus Campo Grande aplica gratuitamente no sábado, 30, o exame TOEFL ITP, que avalia a habilidade do candidato na língua inglesa.
Esta é a última oportunidade para os interessados realizarem a prova na Capital neste primeiro semestre. São ofertadas 20 vagas para
docentes, técnicos-administrativos e estudantes dos cursos de nível superior do IFMS. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo endereço
isfaluno.mec.gov.br até quatro dias antes da data da prova. No dia 13 de junho, será a vez do Câmpus Coxim aplicar o exame pela última vez
no semestre. A ação faz parte do Programa Inglês sem Fronteiras, do Ministério da Educação (MEC).
Informações: (67) 3378-9593 ou isf.ifms@ifms.edu.br

Ponta Porã

Dia do Desafio

Diretório realiza semana
acadêmica do Agronegócio e Agronomia

IFMS ajuda Corumbá em
desafio por qualidade de vida

Câmpus Porã podem participar da III Semana Acadêmica de

ria é Cienfuegos, em Cuba. Pelas regras do desafio, ganha quem

Agronegócio e Agronomia, organizada pelo Diretório Acadêmico.

reunir o maior número de participantes praticando exercícios. Estu-

A abertura do evento será no dia 25, segunda-feira, no auditório

dantes e servidores do Câmpus Corumbá estão convidados para

da unidade. As inscrições custam R$ 15,00. A programação prevê

uma sessão de alongamento de aproximadamente 15 minutos. Será

palestras, minicursos e seminário.

no auditório do Espaço Educacional, a partir das 12h45.

Estudantes dos cursos superiores de tecnologia oferecidos pelo

Informações: (67) 3437-9600 ou ponta.pora@ifms.edu.br

O evento será realizado no dia 27, quarta-feira. A cidade adversá-

Informações: (67) 3234-9101 ou corumba@ifms.edu.br
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