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Pesquisa e Inovação

Seminário de Iniciação Científica 
é realizado na Capital
A edição 2016 do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (Semict) será aberta na quarta-feira, 23, às 14h30, 
no auditório da reitoria, na Capital. A programação segue às 19h, no Campus Campo Grande, com apresentação e 
avaliação dos trabalhos e continua no dia seguinte, das 8h às 11h. Promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação (Propi) com apoio do campus, o evento reúne cerca de 30 estudantes de graduação que desenvolvem 
projetos de pesquisa no IFMS, por meio dos programas de iniciação científica. As apresentações são abertas ao público 
externo. O campus fica localizado na Rua Treze de Maio, 3072, Centro.

Informações: (67) 3357-8509 ou www.ifms.edu.br/semict
Aquidauana

Dia da Cultura Nerd 
é promovido no sábado
A partir das 7h de sábado, 26, o Campus Aquidauana 
convida a todos a participarem do “2º Dia da Cultura 
Nerd”. Haverá concursos de cosplay, cubo mágico, bata-
lha campal, games, entre outras atividades ligadas ao 
assunto, com premiação aos vencedores. A participação 
é gratuita. Coordenado pelo professor Sidney Sousa, o 
evento segue até as 17h, no campus do IFMS, localizado 
na Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí. Um grupo de 
100 estudantes do Campus Campo Grande vai até Aqui-
dauana para participar do “2º Dia da Cultura Nerd”.

Informações: (67) 3240-1600 ou aquidauana@ifms.edu.br

Nova Andradina I

Atividades buscam 
conscientização sobre “Novembro Azul”
O “Novembro Azul”, mês de conscientização sobre doen-
ças masculinas, especialmente o câncer de próstata, é 
tema de duas atividades no Campus Nova Andradina. Na 
quinta-feira, 24, estudantes e servidores realizam uma 
visita ao Centro de Diagnóstico do Hospital de Câncer. No 
sábado, 26, são promovidas duas palestras na Câmara 
Municipal, a partir das 7h, com enfoque na prevenção 
ao uso de drogas na adolescência e aos cuidados para 
combater o câncer de próstata. A atividade é aberta a 
todos os interessados.

Informações: (67) 3378-9510 ou enfermaria.na@ifms.edu.br
Dourados

Certificadas participantes de curso em 
parceria com Agepen
Recebem os certificados de conclusão de curso 17 detentas 
do regime semiaberto de Dourados participantes da oficina 
“Confecção de Puff com materiais recicláveis”, oferecida 
pelo Campus do IFMS no município em parceria com a 
Agência Estadual de Administração do Sistema Peniten-
ciário (Agepen). A cerimônia é realizada na segunda-feira, 
21, às 20h, no Presídio Semiaberto do município.

Informações: (67) 3410-8500 ou dourados@ifms.edu.br

Servidor I

Palestra sobre ambiente de trabalho é 
ministrada na 4ª feira
A Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) promove na quar-
ta-feira, 23, às 9h, a palestra “Ambiente de trabalho – Prazer 
ou Sofrimento?”, ministrada pelo professor e juiz-auditor da 
Justiça Militar, Jorge Luiz de Oliveira da Silva. A atividade 
é realizada no auditório da reitoria, em Campo Grande, e 
transmitida por videoconferência aos dez campi da institui-
ção. Todos os servidores estão convidados a participar.

Informações: (67) 3378-9559 ou digep@ifms.edu.br
Nova Andradina II

Campus participa de Feira da Tecnologia e Inovação
A partir da terça-feira, 22, ocorre mais uma edição da Feira de Tecnologia e Inovação de Nova Andradina (TecNova). 
O tema do evento é “Ciência, Tecnologia e Inovação da Agricultura Familiar”. O Campus Nova Andradina é um dos 
parceiros na realização da feira, promovida pela Prefeitura Municipal. Além de participar com palestrantes, o IFMS irá 
apresentar um painel e terá um stand para divulgação dos trabalhos desenvolvidos por estudantes da instituição. A feira 
começa às 8h, no Campus de Integração Tecnológica da Finova, e segue até a quinta-feira, 24.

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


