
#100
As atividades divulgadas estão sujeitas a alterações por parte dos organizadores.

ASCOM
Assessoria de Comunicação Social
R. Ceará, 972, Santa Fé, Campo Grande, MS

 (67) 3378-9633   /ifmscomunica   /ifms.oficial

Sugestões de nota:
agenda.eventos@ifms.edu.br

www.ifms.edu.br/agenda

Ano 3 | 24 a 30.10.2016

Comunicação Interna

Agenda IFMS completa 100 edições
O informativo semanal criado pela Assessoria de Comunicação Social (Ascom) em 2014 para promover a circulação de 
informações no IFMS chega à edição nº 100. Produzida nas versões impressa e online, a Agenda IFMS divulga ações e 
atividades realizadas nos campi e reitoria, e registra a participação de servidores e estudantes em eventos externos. Em dois 
anos, foram divulgadas cerca de 700 atividades, entre formaturas, certificações, oficinas e capacitações. Servidores podem 
ajudar na produção de conteúdo, basta preencher o formulário Sugestão de Pauta disponível na aba Comunicação do site 
www.ifms.edu.br. Mas, atenção! A sugestão deve ser enviada até às 14h da quinta-feira que antecede a semana do evento.

Informações: (67) 3378-9633 ou ascom@ifms.edu.br

Dia do Servidor Público
Atividades nos campi e reitoria 
marcam Semana do Servidor 2016
Durante toda a semana, os campi e a reitoria do IFMS 
realizam a Semana do Servidor Público 2016, evento que 
celebra o Dia do Servidor Público comemorado em 28 de 
outubro. Foram programadas ações como oficinas, pales-
tras, minicursos, realização de exames, prática de ativi-
dades esportivas, arrecadação de donativos, confraterni-
zações, apresentações culturais, passeios, entre outras. 
Este ano, o evento tem como tema central “O que nos faz 
bem?”, uma reflexão sobre o bem-estar. A programação 
completa da Semana está disponível na Página do Servi-
dor, no endereço www.ifms.edu.br/servidor.

Informações: (67) 3378-9563 ou qualivida@ifms.edu.br

Jardim
Sede definitiva do 
IFMS entra em funcionamento
Nesta segunda-feira, 24, o Campus Jardim inicia as ativi-
dades de ensino e administrativas na sede definitiva, loca-
lizada na Rodovia BR-060 – Fazenda Jardim São Fran-
cisco. Dede 2014, o IFMS funcionou em sede provisória 
no município com a oferta de cursos de Formação Inicial 
e Continuada e Qualificação Profissional (FIC), idiomas 
e, mais recentemente, de cursos técnicos integrados 
ao ensino médio, inclusive na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos (Proeja). Atualmente, a unidade atende 
145 estudantes e possui 20 servidores, entre professores 
e técnicos-administrativos.

Informações: (67) 3251-3442 ou dirge.jd@ifms.edu.br

Campo Grande
Mais de 100 estudantes participam de formatura e certificação
Na terça-feira, 25, o Campus Campo Grande realiza cerimônia de colação de grau e certificação de 119 estudantes. 
São 114 concluintes de cursos técnicos integrados ao ensino médio, da educação a distância e de cursos do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Na ocasião, será realizada também a colação de grau 
de cinco estudantes que concluíram cursos de graduação no IFMS. O evento é aberto ao público, que poderá conferir a 
apresentação do Coral do Campus Campo Grande. A solenidade terá início às 19h, no Anfiteatro do Bloco C da Univer-
sidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Informações: (67) 3357-8509 ou dirge.cg@ifms.edu.br
Nova Andradina
Campus realiza ação relacionada ao “Outubro Rosa”
A partir da segunda-feira, 24, o Campus Nova Andradina realiza mais uma ação relacionada ao “Outubro Rosa”, movi-
mento mundial que chama a atenção para a importância da prevenção ao câncer de mama. Em parceria com a Secre-
taria Municipal de Saúde, estudantes e servidoras poderão fazer em uma unidade móvel o exame cíclico da mama, o 
preventivo do câncer de colo de útero e a solicitação de mamografia, se houver necessidade. O atendimento será reali-
zado no campus até quinta-feira, 27.

Informações: (67) 3378-9510 ou nova.andradina@ifms.edu.br


