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Nova Andradina

Campus promove jogos estudantis
Os discentes do Campus Nova Andradina participam, a partir da sexta-feira, 6, dos Jogos Estudantis da unidade (Jifena). As 
competições ocorrerão no atletismo, futsal e vôlei, nas categorias masculina, feminina e mista, com disputas no Ginásio e no Está-
dio Municipal. Participam dos jogos os estudantes dos cursos técnicos de nível médio e de graduação. A abertura está marcada 
para as 19 horas, no Ginásio Municipal. O Jifena prossegue nos dias 7, 14 e 21 de maio, quando se encerra a competição.

Informações: www.facebook.com/jifena
Mostra de Foguetes
Campus Dourados promove edição 2016 
Física, Química, Matemática, Astronomia, Informática, História e Geografia. Conhecimentos nessas áreas, aplicados de 
forma lúdica, serão colocados à prova no próximo sábado, 7, durante a 2º Mostra de Foguetes do Campus Dourados. 
Estudantes irão construir os protótipos a partir de garrafas PET, com vinagre e bicabornato de sódio como combustível 
para propulsão. O objetivo é alcançar a maior distância possível no lançamento. A Mostra é aberta ao público e será 
realizada na sede do IFMS em Dourados a partir das 7h30.

Informações: www.facebook.com/ifms.dr ou (67) 3410-8502
Arte e Cultura
Naviraí é o segundo campus a realizar Festival
O Campus Naviraí promove entre 6 a 12 de maio a primeira edição do Festival de Arte e Cultura do IFMS no município, 
com atividades abertas a toda a comunidade. O campus é o segundo a sediar o evento. Serão realizadas apresentações 
e oficinas artísticas, além de um sarau cultural. As inscrições de trabalhos para o Sarau pode ser feita até o dia 5 de 
maio e, para as oficinas, até o dia 9. A abertura será com o espetáculo “O experimento Tirésias”, do mágico Rick Thibau.

Informações: www.ifms.edu.br/arteecultura ou (67) 3409-2500
Campo Grande
Começam aulas de dança de salão
Na próxima quarta-feira, 4, tem início o projeto Dança 
de Salão, voltado a estudantes e servidores do Campus 
Campo Grande. O curso é gratuito e tem duração de três 
meses, com aulas toda quarta-feira, de manhã e a tarde. 
São 40 vagas para cada turno e as inscrições podem ser 
feitas diretamente com os professores responsáveis pelo 
projeto, Marilia Silva (IFMS) e Leonardo Borges (Cinese 
Cia de Dança). Organizados em módulos mensais, o 
curso prevê trabalhar os principais ritmos da dança de 
salão, como samba, tango, zouk e forró.

Informações: marilia.silva@ifms.edu.br ou (65) 8102-8991
Diretores-gerais
Cerimonial prepara solenidades de transmissão de cargo 
Na segunda-feira, 2, a coordenadora de eventos da Pró-Reitoria de Extensão, Verônica Rivas, se reúne, por videocon-
ferência, com representante dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. Na 
pauta, a execução das atividades para transmissão de cargo aos novos diretores das unidades, eleitos pela comunidade 
acadêmica. A reunião será das 14h às 16h. A previsão é que as solenidades de transmissão sejam realizadas entre 13 e 
20 de maio, com a presença do reitor Luiz Simão Staszczak.

Informações: proex@ifms.edu.br ou (67) 3378-9589

Corumbá
Consciência no trânsito é tema de atividade
Estudantes dos cursos superiores de tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Processos 
Metalúrgicos participam na segunda-feira, 2, de uma 
palestra com representante do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran). A expectativa é que cerca de 85 
alunos participem da atividade, que será realizada das 
19h às 20h, na sede provisória do IFMS no município. A 
ação integra o programa Calouro Consciente, parceria da 
Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá 
com o Detran.

Informações: (67) 3234-9101


