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Três Lagoas

Campus promove 
I Seminário de Educação Inclusiva do IFMS
Na terça e quarta-feira, 6 e 7, o Campus Três Lagoas realiza o I Seminário de Educação Inclusiva do IFMS. Foram convi-
dados os servidores da unidade, os membros dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas (Napne) dos campi, além de profissionais da área de educação do município e região, de escolas municipais 
e estaduais, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e instituições de ensino superior. As inscrições já 
foram encerradas. A programação do evento conta com palestras, roda de conversa, relatos de experiências, além de 
apresentações culturais e de trabalhos produzidos por estudantes. O Seminário recebeu auxílio financeiro via Programa 
Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi).

Informações: (67) 3509-9512 ou napne.tl@ifms.edu.br
Jardim I
Estudantes ministram 
palestra sobre leishmaniose
Os estudantes do Campus Jardim, Maria Eduarda Xavier 
e Pedro Henrique Ferreira, juntamente com o professor 
Thiago Rodrigues, ministram uma palestra a alunos do 8º 
ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio da 
Escola Estadual Coronel Pedro José Rufino. A atividade 
será realizada nos dias 6 e 7, terça e quarta-feira, e faz 
parte do projeto de pesquisa “Avaliação do Conhecimento 
e Sensibilização Sobre a Leishmaniose em Escolas Públi-
cas do Município de Jardim/MS”. Além dos resultados 
do trabalho, também serão repassadas informações a 
respeito da doença.

Informações: (67) 3209-0200 ou jardim@ifms.edu.br

Jardim II
Lançado livro de poemas e 
crônicas produzido por estudantes
O Campus Jardim promove na sexta-feira, 9, um evento 
cultural para o lançamento do livro Produções Textuais: 
Poemas e Crônicas, produzido por estudantes do IFMS. 
Trinta exemplares serão distribuídos, e uma versão online 
será disponibilizada na internet. A publicação é organizada 
pelos professores Joel Ferreira e Sirley Oliveira, com a cola-
boração do professor Marcelo Matte. A programação inclui 
declamação de poesia e apresentação musical, além de 
uma palestra sobre os gêneros textuais. Servidores, estu-
dantes e comunidade externa estão convidados a participar 
da atividade, que tem início às 10h15, no campus do IFMS.

Informações: (67) 3209-0200 ou (67) 98164-2896
Corumbá
Evento cultural reúne comunidade escolar
No sábado, 10, o Campus Corumbá realiza um Sarau Cultural com a participação de servidores, funcionários e estu-
dantes. A programação inclui o encerramento e premiação dos jogos da unidade, a partir das 13h, e atividades culturais 
como apresentações artísticas, de poesia e teatro, exposição de desenhos e produções literárias, e karaokê. Também 
haverá concurso de cosplay – fantasias de personagens da ficção –, oficinas de dança e café filosófico sobre temáticas 
como distúrbios alimentares, padrões de beleza, depressão e preconceito.

Informações: (67) 3234 -9101 ou corumba@ifms.edu.br
Servidor
Palestra sobre Institutos Federais abre Programa de Formação
Às 15h de terça-feira, 6, o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Belchior Rocha, ministra a pales-
tra Concepção dos Institutos Federais. A atividade abre o Programa de Formação Continuada para Ensino da Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica do IFMS, cujas inscrições para os servidores da instituição têm inicio no mesmo 
dia, pela Central de Seleção. A palestra é realizada na reitoria, em Campo Grande, com transmissão por videoconfe-
rência aos dez campi. O Programa é composto por seis módulos, com carga horária de 40h cada, e as atividades serão 
desenvolvidas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

Informações: (67) 3378-9539 ou proen@ifms.edu.br


