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Robótica

IFMS marca presença na Olimpíada 
Brasileira de Robótica
De 9 a 12 de outubro, seis estudantes dos campi Jardim e Ponta Porã competem na etapa nacional da Olimpíada Brasi-
leira de Robótica (OBR), em Recife (PE). As vagas foram conquistadas pelas equipes “Cetro Hal” e “R2-D2” após se 
tornarem, respectivamente, campeã e vice-campeã na fase regional da competição, realizada na Capital em agosto. Os 
alunos recebem auxílio financeiro via Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) e são acompanhados 
na viagem por dois servidores. Já é a quinta vez que o Campus Ponta Porã representa o Estado na olimpíada científica 
apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Informações: (67) 3378-9599 ou www.obr.org.br

Campo Grande
Campus oferece aulas de dança gratuitas à 
comunidade
Na quarta-feira, 5, o projeto Corpo enCena, desenvolvido 
no Campus Campo Grande pela professora Marilia Silva, 
convida servidores, estudantes e comunidade externa 
a participarem das aulas inaugurais de dança de salão 
deste segundo semestre.  A idade mínima é de 14 anos. 
Os interessados podem realizar a pré-inscrição enviando 
nome, instituição de origem, data de nascimento e breve 
experiência com a dança para o e-mail corpoencena.
ifms@gmail.com. Serão ofertadas duas aulas, das 10h às 
11h30 e das 13h30 às 15h.

Informações: corpoencena.ifms@gmail.com

Nova Andradina
Campus promove ação social em entidades 
do município
Em alusão do “Dia das Crianças”, o Campus Nova Andra-
dina realizará uma ação social junto a duas entidades do 
município. Na sexta-feira, 7, os servidores do IFMS visi-
tarão a Comunidade Católica Betel. No sábado, 8, será a 
vez do Lar Alternativo São José receber os servidores do 
Instituto. Na oportunidade, serão distribuídos brinquedos e 
produtos de limpeza. Também está prevista a realização 
de um café da manhã e atividades lúdicas. A ação conta 
com o apoio do Grêmio Estudantil do campus e do Centro 
Acadêmico de Agronomia.

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

Esporte
IFMS compete em Jogos Nacionais dos Institutos Federais 
De terça-feira a domingo, 4 a 9, a delegação do IFMS participa da edição 2016 dos Jogos Nacionais dos Institutos Fede-
rais (JIFs), sediada em Brasília (DF). São 24 estudantes dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta 
Porã e Três Lagoas, competindo em provas de atletismo, judô, natação, tênis de mesa e vôlei de areia. Eles são acom-
panhados no evento por quatro servidores. A classificação dos atletas foi conquistada na etapa Centro-Oeste dos Jogos, 
realizada em setembro, em Cuiabá (MT). Segundo a organização dos JIFs, são esperados mais de 1.200 estudantes da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Informações: proex@ifms.edu.br ou jifnacional.ifb.edu.br
Participação social 
Aberta consulta interna ao regimento geral do IFMS
Servidores e estudantes poderão contribuir com sugestões para a minuta do Regimento Geral do IFMS, disponível para consulta 
online até o dia 9 de outubro. O acesso ao sistema de participação será concedido mediante a inserção do número do CPF. 
Além de sugerir a alteração do conteúdo da minuta, o participante pode acrescentar e excluir trechos do documento. As regras, 
a minuta e o formulário de participação estão disponíveis no endereço eletrônico www.ifms.edu.br/consultaregimento.

Informações: consulta.regulamento@ifms.edu.br


