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Diretores-gerais

Cerimônias de transmissão 
de cargo no interior são realizadas
Durante toda a semana, o IFMS realiza as cerimônias de transmissão de cargo de diretor-geral de campi. A programação 
começa em Coxim, às 19h de segunda-feira, 16, na Câmara Municipal. No dia seguinte, no mesmo horário, o evento ocorre 
no auditório do Campus Três Lagoas. A transmissão é promovida em Ponta Porã na quarta-feira, 18, e em Aquidauana, 
no dia 19, também às 19h, na Câmara Municipal. O Campus Corumbá é o último a realizar o evento, na sexta-feira, 20. 
O reitor Luiz Simão Staszczak preside todas as cerimônias. Toda a comunidade acadêmica está convidada a participar. 

Informações: (67) 3378-9626
Vista o IFMS
Estudantes podem 
escolher novo uniforme até 6ª feira
A campanha para escolha do novo uniforme, intitulada 
“Vista o IFMS”, segue até sexta-feira, 20. Podem participar 
os estudantes regularmente matriculados em cursos técni-
cos integrados de nível médio, técnicos subsequentes nas 
modalidades presencial e a distância, e na graduação. A 
votação é realizada por meio da página www.ifms.edu.br/
vistaoifms. Estão disponibilizados três modelos de cami-
seta. O mais votado será divulgado no próximo dia 23. A 
previsão é que cada estudante da instituição receba duas 
camisetas de uniforme, sem qualquer custo.

Informações: (67) 3378-9629 ou www.ifms.edu.br/vistaoifms
Inclusão
Servidores participam de curso sobre atendimento a pessoas com deficiência
A Coordenação de Inclusão e Diversidade (Coidi) do IFMS promove até sexta-feira, 20, um curso sobre o atendimento a 
pessoas com deficiência. Ministrada por professores do Instituto, das universidades Federal e Estadual e das secretarias 
Municipal e Estadual de Educação, a capacitação será das 13h30 às 17h40 na sede da reitoria, em Campo Grande, com 
transmissão por videoconferência aos campi. Com carga horária de 20h, estão previstas aulas sobre deficiência física, 
visual, intelectual, auditiva, noções de acessibilidade e oficinas práticas de Libras e técnicas de guia. Os servidores 
devem realizar a pré-inscrição por meio de formulário eletrônico até as 11h de segunda-feira, 16. O documento assinado 
pela chefia imediata deve ser encaminhado para o e-mail coidi@ifms.ed.br.

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

Arte e Cultura
Campus Jardim sedia 
Festival a partir de 4ª feira 
O Campus Jardim realiza o Festival de Arte e Cultura do 
IFMS no município a partir de quarta-feira, 18. Com entrada 
gratuita e aberta ao público, a abertura oficial do evento está 
marcada para as 19h30, no Centro de Convenções Oswaldo 
Monteiro. Às 20h, está prevista palestra sobre cultura e 
democracia em Mato Grosso do Sul. Às 21h, o Festival de 
Talentos irá reunir apresentações de estudantes das esco-
las públicas e particulares dos municípios de Jardim e Guia 
Lopes da Laguna. Até sábado, 21, a programação segue 
com espetáculos de teatro e dança, e show musical.

Informações: (67) 3251-3442 ou www.ifms.edu.br/arteecultura

Inglês sem Fronteiras
Comunidade interna pode realizar exame TOEFL
Servidores e estudantes dos cursos de nível superior do IFMS podem realizar gratuitamente o exame internacional 
TOEFL ITP, teste que avalia a proficiência na língua inglesa. A primeira aplicação está agendada para as 8h de sábado, 
21, no Campus Aquidauana. São ofertadas 15 vagas.  No mês que vem, outras datas estão programadas em Campo 
Grande (11, 18 e 25 de junho), Corumbá (dia 11), Coxim e Nova Andradina, ambos no dia 25 de junho. As inscrições 
devem ser realizadas até quatro dias antes da data de aplicação do teste, pelo portal do Programa Inglês sem Fronteiras.

Informações: (67) 3378-9593 ou isf.ifms@ifms.edu.br


