
#114 
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) 3378-9629   /ifmscomunica   /ifms.oficial

Sugestões de nota:
agenda@ifms.edu.br

www.ifms.edu.br/agenda

Ano 4 | 20 a 26.03.2017
Diálogo

Reitoria Itinerante visita Campus Jardim
Na quinta e sexta-feira, 23 e 24, a Reitoria Itinerante do IFMS chega ao Campus Jardim. Na ocasião, o reitor Luiz Simão Staszczak 
e representantes das pró-reitorias e diretorias sistêmicas do IFMS se reúnem com os gestores da unidade, e participam de encon-
tros com a comunidade escolar. Com a proposta de promover a integração entre os dirigentes da reitoria, dos campi e a comuni-
dade do Instituto, a ação pretende aperfeiçoar as atividades desenvolvidas e melhorar os resultados acadêmicos e institucionais.

Informações: (67) 3378-9626 ou segab@ifms.edu.br

Pesquisa
IFMS apresenta projetos na Feira Brasileira de Ciências e Engenharias

Durante esta semana, a delegação do IFMS participa da edição 2017 da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias (Febrace), 
promovida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. No evento, 18 estudantes e 
quatro egressos do Instituto apresentam, no total, 15 projetos de pesquisa, desenvolvidos nos campi Aquidauana, Campo 
Grande, Corumbá, Coxim, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Eles são acompanhados no evento por seis 
professores orientadores dos trabalhos e por representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi). 
Em 2016, dos 26 prêmios conquistados pela região Centro-Oeste no evento, 19 foram para alunos do IFMS. 

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

Diversidade
Palestra aborda questões de gênero e 
combate à discriminação sexual
A partir das 9h de segunda-feira, 20, a Coordenação de 
Inclusão e Diversidade do IFMS realiza a palestra “Diferen-
ças: conhecer e entender para combater a discriminação”, no 
auditório da reitoria e com transmissão a todos os campi. A 
atividade é ministrada pelo presidente da Rede Apolo (Rede 
de Homens Gays e Bissexuais de Mato Grosso do Sul), 
Diego Rodrigues. Serão abordados tipos de expressões e 
performances de gênero, considerações sobre comporta-
mento e orientação sexual, com ênfase em valores como 
a tolerância, o respeito e a civilidade diante da diversidade 
possível na vida em sociedade. 

Informações: (67) 3378-9589 ou coidi@ifms.edu.br

Colegiado
Conselho Superior realiza reunião 
extraordinária
Membros do Conselho Superior (Cosup) realizam a partir das 
14h de quarta-feira, 22, a 13ª Reunião Extraordinária do cole-
giado, na sede da reitoria, em Campo Grande. Na programa-
ção do encontro, está prevista a apresentação do Relatório de 
Gestão 2016 do IFMS, além da apreciação de cinco proces-
sos. Entre eles, o Regimento Geral da instituição, os regula-
mentos do Conselho Pedagógico e de Estágio dos Cursos 
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Técnicos 
Subsequentes na Modalidade a Distância e dos Superiores 
de Tecnologia e Bacharelado, além de projetos pedagógicos 
de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Informações: (67) 3378-9618 ou cosup@ifms.edu.br

Docente
Membros da CPPD se reúnem em colóquio
Na segunda e terça-feira, 21 e 22, servidores membros da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) partici-
pam do I Colóquio da CPPD/IFMS, na sede da reitoria, na 
Capital. Estão previstas palestras sobre procedimentos e 
fluxos de processos, editais e relatórios de afastamento, orien-
tação para a prática de atos, além do planejamento de ações 
e revisão do regulamento vigente, entre outros assuntos.

Informações: (67) 3378-9616

Institucional
Cursos superiores são avaliados pelo MEC
Na segunda e terça-feira, 20 e 21, avaliadores do Ministério 
da Educação (MEC) visitam os campi Coxim e Nova Andra-
dina para avaliação dos cursos superiores de Tecnologia em 
Alimentos e Produção de Grãos, respectivamente. A etapa 
é uma das previstas no Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes) para reconhecimento dos 
cursos. 

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


