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Fetec/MS

IFMS expõe 56 projetos de 
pesquisa em evento
Estudantes dos dez campi do IFMS apresentam 56 projetos de pesquisa na 6ª Feira de Tecnologias, Engenharias e 
Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec/MS). O evento será aberto na quarta-feira, 9, às 19h, no Teatro Glauce Rocha, 
em Campo Grande, e reúne trabalhos desenvolvidos por alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e 
privadas. Os projetos de pesquisa vão ficar expostos no Ginásio Moreninho, na UFMS, sendo que a visitação pública 
poderá ser feita no dia 11, sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. A cerimônia de premiação será no sábado, 12, 
às 8h, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A Fetec/MS é realizada pela Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Grupo Arandú de Tecnologias e Ensino de Ciências e o Instituto de Química.

Informações: www.fetecms.com.br
Avaliação Docente
Estudantes podem avaliar atuação dos professores
A Avaliação Docente pelo Discente, referente ao segundo semestre de 2016, começa nesta segunda-feira, 7, e segue 
até o dia 18. Professores dos dez campi do IFMS devem ser avaliados pelo trabalho desenvolvido. Podem participar 
estudantes dos cursos técnicos presenciais (integrados e subsequentes), do ensino superior e dos cursos de qualifica-
ção profissional. Cerca de 370 professores serão avaliados por mais de 3.700 alunos. O questionário de avaliação está 
disponível no site institucional, na página www.ifms.edu.br/avaliadocente.

Informações: (67) 3378-9539 ou proen@ifms.edu.br
Inglês sem Fronteiras
Campus Campo Grande aplica exame TOEFL
A prova será aplicada no sábado, 12, a partir das 9h. São 25 vagas destinadas a servidores e estudantes dos cursos de 
nível superior do IFMS. Outra oportunidade será oferecida no dia 19 de novembro na Capital (25 vagas) e em Ponta Porã 
(20 vagas). Em Aquidauana e Coxim a prova será aplicada no dia 3 de dezembro, com 20 vagas em cada unidade. Os 
interessados em fazer o exame TOEFL gratuitamente devem se inscrever até quatro dias antes da data de aplicação da 
prova, pela página do Programa Inglês sem Fronteiras, no endereço www.isfaluno.mec.gov.br.

Informações: (67) 3378-9593 ou isf.ifms@ifms.edu.br
Naviraí I
Servidores e estudantes participam de jogos internos
Na segunda e terça-feira, 7 e 8, servidores e estudantes dos cursos técnicos integrados e do ensino superior do Campus 
Naviraí participam de jogos internos. As partidas de vôlei e futsal serão disputadas na sede do IFMS. Já as provas de 
atletismo vão ser no estádio municipal “Virotão”. Os vencedores irão receber troféus e medalhas. O evento é organizado 
com o apoio de servidores municipais e de acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Anhanguera. 

Informações: (67)3409-2501 ou navirai@ifms.edu.br
Naviraí II
Atividade promove qualificação de pesquisadores
Na quarta-feira, 9, a Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus Naviraí promove uma atividade para formação 
e qualificação de pesquisadores do município. A ação será realizada na sede do IFMS, a partir das 14h. Na abertura, 
o professor Arquimedes Gasparotto Jr., da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), fala sobre a pesquisa 
científica no Brasil e os fatores de impacto do índice H na qualidade da pesquisa no mundo. Em seguida, pesquisadores 
que atuam em Naviraí vão trocar experiências, o que possibilitará a formação de grupos de estudo. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário eletrônico.

Informações: (67) 3378-2502 ou navirai@ifms.edu.br


