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Naviraí

Campus promove Semana do Meio Ambiente
A partir de segunda-feira, 13, o Campus Naviraí inicia a edição 2016 da Semana do Meio Ambiente. A programa-
ção prevista inclui mostra de filmes, minicursos, palestras e oficinas, além de coleta de lixo eletrônico e de visitas 
à nascente do rio Anhanduí e ao Aterro Sanitário Municipal. O evento também promove o I Concurso de Slogans 
sobre Sustentabilidade, para alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas. A Semana é 
encerrada na manhã de sábado, 18, com plantio de mudas de árvores no campus e passeio ciclístico. Coordenado 
pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), o evento já foi realizado nos demais campi da instituição entre os dias 30 
de maio e 4 de junho. A data em Naviraí foi alterada por conta da suspensão das atividades de ensino no município 
como forma de prevenção à gripe H1N1.

Informações: (67) 3461-5089 ou www.ifms.edu.br/meioambiente
Internacional
Projeto de Ponta Porã é apresentado nos EUA
Até sexta-feira, 17, o estudante do curso técnico em Informática do Campus Ponta Porã, Vinícius Belló, e o professor 
orientador Eder Villalba estarão em Nova Iorque, Estados Unidos, para participarem da Genius Olympiad 2016, compe-
tição internacional organizada pela State University of New York. No evento, eles apresentam o projeto de pesquisa 
Agroduíno: sensoriamento agrícola, uma plataforma de baixo custo que permite a produtores rurais monitorar fatores 
climáticos importantes para o cultivo. Parte da viagem é custeada pelo IFMS. São 495 projetos selecionados para o 
evento nas categorias Ciências, Artes, Escrita Criativa, Design, Música e Negócios. A competição reúne cerca de 850 
participantes de 65 países.

Informações: (67) 3378-9599 ou www.geniusolympiad.org
Pesquisa e Inovação
Equipe da Intel treina professores na reitoria
Na quinta-feira, 16, uma equipe da empresa de tecnologia Intel realiza um treinamento para dez professores dos 
campi Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. O objetivo é capacitá-los para serem embaixadores da Intel 
na realização dos chamados Maker Days, previstos para o segundo semestre nas três unidades da instituição. O 
evento, realizado em todo o país, oferta oficinas a estudantes do ensino fundamental e médio para ajudá-los a 
desenvolver um projeto desde a ideia inicial, passando pela criação de um protótipo, até a execução. O objetivo é 
estimular crianças e jovens a construir soluções para problemas do cotidiano. As melhores ideias serão colocadas 
em prática e competirão na Maratona Maker Intel, no final do ano, em São Paulo. O treinamento no IFMS é organi-
zado com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), na sede da reitoria, em Campo 
Grande, das 10h às 17h.

Informações: (67) 3378-9599 ou www.intel.com.br/maratonamaker
Capacitação
Servidores recebem instruções sobre redação de patentes
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) promove na quarta e quinta-feira, 15 e 16, o curso 
Noções do Sistema de Patentes, em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Participam da 
capacitação os coordenadores de Pesquisa e Inovação dos campi e demais servidores inscritos. Serão abordados 
temas como os conceitos do sistema de patentes e aspectos formais da redação de patentes. O curso é ministrado 
pelo examinador do Inpi, Armando de Oliveira Mendes Neto, das 8h às 18h, na sede da reitoria, em Campo Grande, e 
transmitido por videoconferência aos campi do IFMS.

Informações: (67) 3378-9599 ou coint@ifms.edu.br


