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Extensão

IFMS realiza Semana do Meio Ambiente 2016
Entre os dias 30 de maio e 4 de junho, é realizada a edição 2016 da Semana do Meio Ambiente em nove campi da insti-
tuição. Com o tema “IFMS e Comunidade: desafios e práticas para proteção ambiental”, o evento é uma alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Estão previstas diversas atividades gratuitas como palestras, mini-
cursos, oficinas, visitas técnicas, gincanas e trilhas ecológicas. Algumas são abertas ao público externo. Os interessados 
podem se inscrever pela página www.ifms.edu.br/meioambiente. Apenas o Campus Naviraí promove a Semana em outro 
período – de 13 a 18 de junho – por conta da suspensão das atividades de ensino no município como forma de prevenção 
contra a gripe H1N1. O evento é realizado sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

Informações: (67) 3378-9589 e www.ifms.edu.br/meioambiente

Arte e Cultura
Campus Dourados encerra Festival na 4ª feira 
A partir das 19 horas de quarta-feira, 25, o Campus Dourados promove o encerramento do Festival de Arte e Cultura no 
município, com apresentações musicais de estudantes do IFMS e de diversas instituições de ensino. Como prêmio, o 
vencedor ganhará a oportunidade de registrar suas composições em um estúdio da cidade. Além do concurso musical, 
também haverá a premiação nas categorias crônica narrativa e desenho. Com entrada gratuita e aberta ao público, o 
evento será realizado no Teatro Municipal de Dourados. A primeira etapa do Festival no município ocorreu no último dia 13. 

Informações: (67) 3410-8504ou www.ifms.edu.br/arteecultura

Comunidade Acadêmica
Servidores e estudantes
podem participar de revisão do Estatuto
De 30 de maio a 5 de junho, o Estatuto do IFMS passa por 
revisão. A consulta será realizada pela internet. Podem parti-
cipar servidores do quadro permanente e estudantes regu-
larmente matriculados na instituição. O regulamento com 
todas as regras e o acesso para participação serão disponi-
bilizados na página www.ifms.edu.br/consultaestatuto. 

Informações: (67) 3378-9590

Reitoria
Palestra visa conscientização sobre doação de medula óssea 
Um representante do Hemosul-MS ministra palestra na quarta-feira, 25, na sede da reitoria, em Campo Grande, sobre doação de 
medula óssea. Estão convidados a participar todos os servidores e funcionários da unidade. Na ocasião, além de informações sobre 
o tema, os participantes terão a oportunidade de se cadastrar como doadores. Organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e 
pela Coordenação de Desenvolvimento e Qualidade de Vida (Codev), a atividade tem início às 9 horas, no auditório da unidade.

Informações: (67) 3378-9592 ou proex@ifms.edu.br

WorldSkills 2017
Equipes de Coxim participam de seletiva para competição internacional
De 31 de maio a 2 de junho, os professores do Campus Coxim, Aloisio Souza e Mariangêla Silva, e os estudantes Bruno Silva e 
Laura Souza participam de uma seletiva em Florianópolis (SC) para a WorldSkills 2017. A competição internacional entre institui-
ções de educação profissional tem o objetivo de promover o aprimoramento técnico e tecnológico dos participantes e o desenvol-
vimento de metodologias de ensino. As equipes de Coxim competem na área de Panificação. A viagem é custeada pela Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC). A WorldSkills será realizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. 

Informações: (67) 3378-9599
Três Lagoas I
Eleição para grêmio 
estudantil é realizada na 2ª feira
Estudantes do Campus Três Lagoas escolhem a nova 
composição da diretoria do grêmio estudantil da unidade 
na segunda-feira, 23. A apuração dos votos está prevista 
para o mesmo dia, com a posse no dia 24. O órgão irá 
representar o corpo discente do ensino técnico integrado, 
concomitante, subsequente e Proeja do campus.

Informações: (67) 3509-9511


