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Campo Grande

Câmara Municipal
homenageia pesquisadores do IFMS
Na terça-feira, 23, às 8h30, os estudantes Pedro Rocha, Lucas Moraes e Eduardo Campos, juntamente com o professor 
Jiyan Yari, serão homenageados pela Câmara Municipal de Campo Grande. O motivo da homenagem é a premiação 
conquistada na Feira Internacional de Ciências e Engenharia (Intel ISEF), realizada em maio, nos Estados Unidos. 
O projeto de uma miniplataforma de coleta de dados agrometeorológicos, desenvolvido pelos estudantes do Câmpus 
Campo Grande sob a orientação do docente, foi premiado entre os 50 melhores da América Latina e conquistou menção 
honrosa da Sociedade Americana de Meteorologia.

Informações: jiyan.yari@ifms.edu.br
Consulta reitor
Relatório de processo
eleitoral é entregue em Brasília
Na quinta-feira, 25, a reitora Maria Neusa de Lima Pereira, 
juntamente com o pró-reitor de Pesquisa e Inovação e 
reitor eleito pela comunidade acadêmica, Luiz Simão 
Staszczak, se reúnem com o Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 
Marcelo Machado Feres. O objetivo é entregar pessoal-
mente o relatório do processo de consulta para a esco-
lha dos cargos de reitor e diretor-geral do Câmpus Nova 
Andradina. O encontro está agendado para as 17h30,  na 
Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Informações: (67) 3378-9622

Corumbá 
Câmpus promove
evento sobre literatura no sábado 
O I Diálogos Literários será realizado na sede do IFMS em 
Corumbá no sábado, 27, das 7h às 17h. O objetivo é promo-
ver a reflexão entre a cultura literária e outras áreas do conhe-
cimento, além de divulgar as perspectivas e pesquisas dire-
cionadas aos estudos literários e artísticos. A programação 
inclui apresentações culturais, mesa-redonda e exposição de 
trabalhos por meio de “varal artístico”. As inscrições para o 
evento são gratuitas e devem ser feitas na Central de Relacio-
namento do câmpus até quarta-feira, 24. As vagas são limita-
das. O endereço é Rua Delamare, 1557, Bairro Dom Bosco. 

Informações: (67) 3234-9101 ou leandro.passos@ifms.edu.br
Festa Junina 
Comunidade está convidada para arraial em Nova Andradina
O Câmpus Nova Andradina promove na quinta-feira, 25, mais uma edição da festa junina da unidade. O evento começa 
às 19h e é aberto à comunidade. Haverá barracas com comidas e bebidas, além de bingo, danças típicas e desfile de 
pais e filhos em trajes caipiras. O dinheiro arrecadado na festa será revertido para os formandos dos cursos técnicos 
integrados. O endereço do câmpus é Rodovia MS-473, KM 23, Fazenda Santa Bárbara, s/n.

(67) 3441-9600 ou nova.andradina@ifms.edu.br
Certificação I
Câmpus Dourados realiza
primeira certificação de estudantes
Na sexta-feira, 26, é realizada a primeira cerimônia de certi-
ficação do Câmpus Dourados. São 23 concluintes do curso 
de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Operador de 
Computador. O evento está marcado para as 19h, no anfi-
teatro do câmpus provisório, localizado na Escola Estadual 
Presidente Vargas, Rua Oliveira Marques, 1955, Centro.

Informações: (67) 3410-8500

Certificação II
Estudantes de Nova Alvorada do Sul
são certificados na 5ª feira
O Câmpus Campo Grande promove na quinta-feira, 25, às 
19h, a certificação de 12 estudantes dos cursos técnicos 
em Administração e em Serviços Públicos, ofertados pela 
educação a distância no polo de Nova Alvorada do Sul. A 
cerimônia será no Plenário da Câmara de Vereadores do 
município.

Informações: (67) 3357 - 8504
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