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Pesquisa

IFMS apresenta projetos em 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharias
De terça a quinta-feira, 15 a 17, servidores e estudantes participam da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias (Febrace 
2016), realizada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A delegação do IFMS é 
composta por nove servidores e 15 estudantes, sendo três egressos. A previsão é que sejam apresentados 10 projetos de 
pesquisa, desenvolvidos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. Em 2015, o 
Instituto conquistou 16 prêmios na competição, sendo a maior premiação alcançada em quatro anos de participação na Febrace.

Informações: (67) 3378-9599 ou www.febrace.org.br
Coxim
Campus promove feira agroecológica aos sábados
Toda a comunidade de Coxim está convidada a participar da Feira Agroecológica e da Economia Solidária, organizada 
todos os sábados pelo IFMS, das 9h às 13h, na Fundação Profª Clarice Rondon de Cultura, Desporto e Lazer (Funrondon). 
O endereço é Rua João Pessoa, 101, Centro. No local, é possível adquirir hortaliças cultivadas sem uso de agrotóxicos 
e fertilizantes químicos, frutos do cerrado, doces, bolos, pães, sucos naturais e peças produzidas em cerâmica. Ações 
culturais também compõem a programação do evento. A feira é realizada pela “Incuba Pantanal”, projeto de incubadora 
executado pelo Campus Coxim com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Informações: (67) 9848-6007 (professor Vinicius Nunes) ou incuba.cx@ifms.edu.br.
Consulta Diretor
Comissões eleitorais se reúnem por videoconferência
As comissões eleitorais do processo de consulta para escolha de novos diretores-gerais em seis campi do IFMS se 
reúnem por videoconferência na terça-feira, 15, para a definição de seus respectivos presidentes e para a organização 
da sequência do processo. Cada comissão é formada por três representantes de professores, técnicos-administrativos e 
estudantes, escolhidos pelas comunidades acadêmicas dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta 
Porã e Três Lagoas. Entre os dias 15 e 17, será feita consulta do regulamento eleitoral às comunidades acadêmicas.

Informações: www.ifms.edu.br/consultadiretor
Zika Zero
Estudantes participam de ação contra o Aedes aegypti
O Campus Corumbá promove na quinta-feira, 17, mais uma ação da campanha Zika Zero. Todos os estudantes do turno 
vespertino estão convidados a participar de uma palestra e de atividades práticas para identificação do Aedes aegypti – 
mosquito transmissor do vírus – e métodos de inspeção. A atividade é coordenada pelo Núcleo de Gestão Administrativa 
e Educacional (Nuged) e está programada para iniciar às 15h, no auditório do campus. 

Informação: (67) 3234-9101 ou corumba@ifms.edu.br
Corumbá
Alunos recebem informações sobre orientação profissional
O Campus Corumbá dá prosseguimento na quarta e sexta-feira, 16 e 18, a atividades referentes à disciplina Orientação 
Profissional e de Carreira, ministradas por acadêmicos da UFMS. A ação cria espaços para reflexão sobre os processos 
de escolha profissional. As aulas têm duração aproximada de duas horas e são realizadas no período matutino, na sala 
2 do campus. O projeto será encerrado no próximo dia 23. Estudantes do campus interessados devem procurar o Núcleo 
de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged).

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


