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CPPD

Abertas inscrições para 
subcomissões de pessoal docente
Com a publicação do edital nº 001/2016, documento que reúne as normas do processo eleitoral para escolha dos membros da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), professores dos dez campi podem inscrever, nos dias 15 e 16 de setem-
bro, candidaturas para as subcomissões locais. O interessado deve entregar à Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogep) 
do campus em que está lotado a ficha de inscrição anexa ao edital. O cronograma prevê que a eleição será realizada no dia 28 
de setembro. O mandato é para dois anos, permitida uma reeleição. O edital está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Informações: Comissão Eleitoral do Campus ou www.ifms.edu.br/centraldeselecao

Inovação
Prospecção tecnológica é tema de capacitação de servidores
A partir de segunda-feira, 12, coordenadores de Pesquisa e Inovação dos dez campi, além de professores e técnicos-admi-
nistrativos indicados pelas direções-gerais, participam de capacitação para formação de agentes de inovação. Com carga 
horária de 8 horas, o curso abordará tópicos como base de dados para prospecção tecnológica, identificação de campos 
tecnológicos e classificação patentária, além de processamento de dados, inteligência competitiva e vigilância tecnológica. Os 
cursos serão realizados presencialmente até 26 de outubro nos campi Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Corumbá, Nova 
Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Servidores de Dourados, Jardim e Naviraí devem participar na unidade mais próxima. 

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

Reitoria
Curso aborda habilidades 
comunicativas e apresentações formais
Até sexta-feira, 16, servidores da reitoria participam da 
capacitação “Como Falar em Público”, ministrada pela 
consultora em comunicação humana e empresarial, Ana 
Martinez. Serão tratados temas como a importância de se 
comunicar bem, roteiro, conteúdo e recursos disponíveis 
para apresentações e, ainda, dicas de como se apresen-
tar. O curso tem carga horária de 20 horas e é voltado, 
preferencialmente, a técnicos-administrativos que ocupam 
cargos de gerência operacional.

Informações: (67) 3378-9559 ou codev@ifms.edu.br

Dourados
Servidores recebem informações 
sobre previdência complementar 
Professores e técnicos-administrativos do Campus Doura-
dos estão convidados a assistir na quarta-feira, 14, à pales-
tra com o representante do Fundo de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe), Gabriel Peixoto. O evento tem início às 
9 horas, na sede do IFMS no município. O Funpresp-Exe 
foi criado em 2012 para administrar e executar planos 
de benefícios previdenciários dos servidores efetivos da 
União, suas autarquias e fundações.

Informações: (67) 3410-8508 ou cogep.dr@ifms.edu.br

Ensino
Pedagogos se reúnem para tratar de políticas de ensino e educação
Na quinta e sexta-feira, 15 e 16, a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) realiza reunião de trabalho, na sede da reitoria em 
Campo Grande, com pedagogos dos dez campi. Na pauta do encontro estão a reestruturação dos Planos Pedagógicos 
de Curso (PPCs), o Programa de Formação Pedagógica da instituição, o acompanhamento do trabalho docente no 
sistema acadêmico, além do atendimento aos estudantes da educação a distância. Será a última reunião presencial 
entre as equipes pedagógicas em 2016.

Informações: (67) 3378-9540 ou proen@ifms.edu.br


