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Sindicato

Reitor e representantes do Sinasefe 
realizam reunião na 2ª feira
O reitor em exercício, Luiz Simão Staszczak, se reúne na segunda-feira, 5, com representantes do Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe-MS). O encontro será na sede da 
reitoria, em Campo Grande, às 14h.  Estão previstas discussões sobre a pauta de reinvindicações do movimento pare-
dista, como jornada de trabalho e obras, dentre outros assuntos. 

Informações: (67) 3378-9622
Diálogo
Reitoria Itinerante visita Campus Três Lagoas
Dando continuidade às ações da Reitoria Itinerante, o reitor em exercício, Luiz Simão Staszczak, acompanhado de pró-reitores e 
diretores sistêmicos, visitam o Campus Três Lagoas na terça e quarta-feira, 6 e 7. A previsão é que sejam realizados encontros 
com servidores, estudantes e familiares, além de reuniões de trabalho com os gestores do campus. O objetivo é estimular o diálogo 
entre a gestão e a comunidade acadêmica na busca de soluções, em prol do desenvolvimento da instituição. Na semana passada, 
já foram visitados os campi Dourados e Ponta Porã. Até dezembro, todas as unidades do IFMS receberão o projeto.

Informações: (67) 3378-9622

Três Lagoas
Pró-reitoria se reúne com diretores de 
Administração 
Os diretores de Administração de todos os campi se 
reúnem no Campus Três Lagoas na terça e quarta-feira, 
6 e 7, juntamente com o pró-reitor de Administração, José 
Jorge Garcia. Na pauta estão os processos licitatórios em 
andamento, a execução orçamentária 2015 e o impacto 
da paralisação parcial de servidores nas licitações e 
pagamentos, entre outros.

Informações: (67) 3378-9520

Dourados
Campus certifica estudantes de cursos de 
qualificação profissional
Na quinta-feira, 8, o Campus Dourados realiza a certifi-
cação de 20 estudantes dos cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) de Desenhista de Produtos Gráficos 
para Web e de Operador de Computador. A cerimônia 
será às 19h, no anfiteatro Celso Müller do Amaral, anexo 
à Escola Estadual Presidente Vargas, na Rua Oliveira 
Marques, 1955, Centro. 

Informações: (67) 3410-8500 

Ponta Porã
IFMS marca presença em feira no Paraguai
Durante toda a semana, o professor do Campus Ponta Porã, Eder Villalba, e o estudante Vinícius Belló participam da 
Feira Internacional de Projetos de Pesquisa do Paraguai (CIENCAP 2015), realizada na capital do país, Assunção. Eles 
representam o IFMS com o projeto Agroduíno, que consiste em um pequeno computador responsável pela leitura de 
sensores que controlam a área produtiva de uma propriedade rural.

Informações: (67) 3437-9600
EAD 
Capacitação prepara professores para gravação de aulas
Na terça-feira, 6, às 18h, é realizada a Capacitação Prática para Gravação de Videoaulas, para professores e coordenadores 
de cursos técnicos ofertados pela Educação a Distância (EAD). Os participantes receberão treinamento para as gravações 
das aulas, com orientações sobre postura, tom de voz, maquiagem e outros temas relacionados. A atividade é realizada no 
estúdio da EAD, na sede da reitoria, com a especialista em técnicas para gravação de vídeo, Patrícia Rodrigues. 

Informações: (67) 3378 9636


