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Servidor

Campi promovem diversas 
atividades durante a Semana do Servidor
Nos campi, a Semana do Servidor será comemorada com atividades variadas entre segunda e quinta-feira, 29. Em Aquidauana, 
por exemplo, além de palestra sobre o Outubro Rosa, estão previstos minicurso de dança de salão, oficina sobre terapia holística 
e palestra sobre investimentos. Servidores do Campus Campo Grande, além de estarem convidados a participar das atividades 
promovidas na reitoria, também poderão fazer verificação de glicemia e aferir a pressão arterial. Em Corumbá, estão progra-
madas palestras sobre saúde e combate ao câncer, e uma oficina de sucos naturais. Já em Dourados, haverá arrecadação de 
produtos de higiene e limpeza para o Hospital do Câncer, troca de livros e oficina sobre cuidados de beleza. No Campus Coxim, 
haverá palestras sobre prevenção do câncer de mama, Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e a importância do trabalho. A 
programação completa do evento nas unidades do IFMS pode ser conferida na Página do Servidor (www.ifms.edu.br/servidor) 
ou junto às Coordenações de Gestão de Pessoas (Cogep) e Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged).

Informações: (67) 3378-9559
Servidor II
Semana do Servidor na reitoria prevê sessões de filme e caminhada no parque
Com a temática central “Bem-Estar e Saúde”, a Semana do Servidor da reitoria do IFMS vai até quinta-feira, 29. Na unidade, a progra-
mação inclui palestras com profissionais do Hospital de Câncer de Barretos, oficina de lanche saudável, sessões de filme, exposição de 
arte e uma caminhada no Parque das Nações Indígenas. O evento será encerrado com a apresentação do Coral do Campus Campo 
Grande, às 8h de quinta-feira, e a divulgação do resultado do concurso de culinária promovido durante toda a semana. As atividades 
são organizadas pela Coordenação de Desenvolvimento e Qualidade de Vida (Codev), ligada à Diretoria de Gestão de Pessoas.

Informações: (67) 3378-9559 e codev@ifms.edu.br
Nova Andradina
Campus recebe unidade móvel para realização de exames 
Como parte da programação da Semana do Servidor, na quarta e quinta-feira, 28 e 29, o Campus Nova Andradina 
recebe a visita de uma unidade móvel ginecológica, para que servidoras e estudantes possam realizar a coleta para 
exames preventivos do câncer do colo do útero e clínico das mamas. Também ocorrerão reuniões de orientação com 
toda a comunidade acadêmica sobre as formas de prevenção do câncer de mama. 

Informações: (67) 3441-9600
Diálogo
Reitoria Itinerante visita campus da capital
Em continuação às ações da Reitoria Itinerante, a reitora Maria Neusa de Lima Pereira, acompanhada de pró-reitores e 
diretores sistêmicos, visitam o Campus Campo Grande na terça-feira, 27. A previsão é que durante o dia sejam realiza-
das reuniões de trabalho com os gestores do campus, além de encontros com servidores, estudantes e familiares, para 
estimular o diálogo entre a gestão e a comunidade acadêmica. Desde o início do mês, a Reitoria Itinerante já foi aos 
campi Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Aquidauana. Até dezembro, todas as unidades do IFMS receberão o projeto.

Informações: (67) 3378-9622
Codir
Colegiado aprecia proposta de calendário de reposição de aulas
O Colégio de Dirigentes (Codir) realiza na quarta-feira, 28, a partir das 14h, a sexta reunião ordinária do ano, na sede da reitoria, em Campo 
Grande. Em pauta, está a proposta de calendário escolar de reposição de aulas, após o fim da paralisação parcial de servidores do IFMS no 
último dia 8. O colegiado também deve tratar sobre o fechamento das ações de orçamento e finanças de 2015 e demais assuntos de gestão.

Informações: (67) 3378-9619 e codir@ifms.edu.br


