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Extensão

IFMS promove 1º Festival de Arte e Cultura
Coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), o IFMS realiza em 2016 a primeira edição do Festival de Arte e 
Cultura, nos campi Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. O primeiro campus 
a sediar o Festival é Nova Andradina, de 13 a 16 de abril, seguido por Naviraí, entre 6 e 12 de maio. Em Dourados, o 
festival será em maio, mas os interessados em participar do evento devem se inscrever até 15 de abril. As inscrições 
são para estudantes do ensino médio da rede pública e particular do município, com idade mínima de 13 anos. Todas as 
regras estão disponíveis na página www.ifms.edu.br/arteecultura. A agenda nos outros municípios segue até agosto. A 
programação completa será divulgada posteriormente na página do evento.

Informações: (67) 3378-9590 ou proex@ifms.edu.br

#ZikaZero
IFMS participa de Semana Nacional contra o Aedes aegypti
De segunda a sábado, 4 a 9, o Ministério da Educação dá continuidade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti 
promovendo a Semana Nacional de Mobilização. O IFMS participa da campanha com atividades em todas suas unidades. A 
programação da campanha também inclui panfletagem de material informativo. A ação será desenvolvida por servidores da 
reitoria, assim como comunidade acadêmica dos campi Corumbá, Coxim e Jardim. Em Nova Andradina, o campus realiza na 
terça-feira, 5, oficinas com estudantes, como a de confecção de armadilha com garrafa pet e de repelente para mosquitos. 
Demais campi devem divulgar a programação das atividades durante a semana.

Informações: (67) 3378-9626

Campo Grande
Estudantes participam de congresso na UFMS
Entre quinta-feira e sábado, 7 e 9, estudantes da capital integrantes do projeto Poéticas e Tecnologias do Corpo em Cena 
participam do Congresso Recursos Audiovisuais na Cena Contemporânea, organizado pelo curso de Artes Cênicas da 
UEMS. O evento terá apresentação de trabalhos e minicursos, com temas como cenografia, figurinos, sonoplastia e educa-
ção dos recursos audiovisuais. O projeto do Campus Campo Grande é coordenado pela professora Marilia Silva, com o 
objetivo de fomentar a formação artístico-científica, por meio do desenvolvimento de novas poéticas e técnicas de dança.

Informações: (67) 3357-8501 ou marilia.silva@ifms.edu.br

Aquidauana
Grêmio estudantil 
recepciona calouros no sábado 
Às 7h30 de sábado, 9, o grêmio estudantil do Campus Aqui-
dauana promove diversas atividades para recepcionar os 
calouros. Na programação estão previstas provas como 
criação de paródia, quiz e cabo de guerra, além de ações 
de combate ao mosquito Aedes aegypti e arrecadação de 
produtos de higiene pessoal, que serão doadas a entidades 
beneficentes. Todos os estudantes dos cursos técnicos inte-
grados estão convidados para ação. Os interessados devem 
procurar a estudante, Bruna Toyota, presidente do grêmio.

Informações: (67) 3234-9101

Nova Andradina
IFMS firma acordo para 
oferta de curso em centro municipal
Às 19h de terça-feira, 5, o reitor Luiz Simão Staszczak e o 
prefeito de Nova Andradina, Roberto Hashioka, assinam 
parceria para que o curso superior de Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas do campus passe a ser 
ofertado no Centro Municipal de Inclusão Digital (Cemid). O 
ato conta com a participação do diretor-geral da unidade do 
IFMS no município, Claudio Sanavria. O Cemid está loca-
lizado na Avenida Eurico Soares Andrade, 1830. As aulas 
do ano letivo 2016 serão iniciadas nesta semana no Centro. 

Informações: (67) 3378-9626


