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Campo Grande

Campus realiza certificação de estudantes
Na quinta-feira, 1º, o Campus Campo Grande certifica 223 estudantes dos cursos de qualificação profissional em Auxiliar 
Administrativo e Recepcionista, ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
além de dez cursos técnicos oferecidos pela educação a distância. O evento é aberto ao público e será realizado às 19h, 
no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS). O endereço é Rua 
Sebastião Taveira, 272, Bairro Monte Castelo.

Informações: (67) 3357-8504
Corumbá
Estudantes fazem visita à Estrada Parque do Pantanal
Cerca de 30 estudantes do Campus Corumbá, acompanhados por sete servidores, fazem uma visita técnica no sábado, 
3, à Estrada Parque do Pantanal. Com saída prevista às 6h, toda a extensão da estrada será percorrida, com paradas na 
Morraria do Urucum, Porto da Manga, Passo do Lontra e Buraco das Piranhas. Com caráter multidisciplinar, a atividade 
terá abordagens de temáticas como preservação ambiental, mineralogia e a ação antrópica do homem. Como resultado 
da visita, os participantes vão produzir maquetes e painéis para serem apresentados na Feira de Ciências e Tecnologia 
do Pantanal (Fecipan), em outubro. 

Informações: (67) 3234-9101
Capacitação
Curso oferece orientações sobre atendimento ao público
A Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) do IFMS promove durante a semana o treinamento “Recepção e Atendimento 
Telefônico”, ministrado pela servidora Aline Zotelli. O intuito é capacitar servidores e funcionários para o desempenho 
das atividades voltadas ao serviço de recepção e atendimento ao público, com abordagens sobre princípios da etiqueta 
no ambiente de trabalho, planejamento e organização da rotina de trabalho, atendimento telefônico e comportamento 
profissional. O curso será realizado no auditório da reitoria, com transmissão por videoconferência para os campi, na 
segunda e terça-feira, 28 e 29 de setembro, e quinta-feira, 1º de outubro, das 8h às 12h.  Uma segunda turma do curso 
está prevista para a semana que vem.

Informações: (67) 3348-9559
Reitoria
Servidores podem aferir pressão arterial na 3ª feira 
Em alusão ao Dia Mundial do Coração, comemorado na terça-feira, 29, a Coordenação de Desenvolvimento e Qualidade 
de Vida (Codev) realiza neste dia a aferição da pressão arterial dos servidores. Será na nova sala da Codev, localizada 
em frente ao Protocolo da reitoria, durante o horário de expediente. Também será enviada por e-mail uma cartilha eletrô-
nica com dicas sobre como cuidar da saúde cardíaca.

Informações: (67) 3348-9559
Codir
Colegiado faz reunião ordinária por videoconferência
O Colégio de Dirigentes (Codir) do IFMS se reúne na quarta-feira, 30, a partir das 8h, por videoconferência. Na pauta do 
encontro estão 25 processos para discussão e apreciação dos membros do colegiado. Dentre eles, o Regulamento para 
Afastamento para Capacitação, o Manual Técnico de Fiscalização de Contratos de Obras, além de projetos pedagógicos 
de vários cursos. O Codir é o órgão de apoio ao processo decisório da reitoria, formado por pró-reitores e diretores-
gerais dos campi, com presidência do gestor máximo da instituição. 

Informações: (67) 3378-9500


