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Dourados

Campus promove feira literária aberta à 
comunidade
Na terça e quarta-feira, 4 e 5, a comunidade está convidada a prestigiar a Feira Literária do Campus Dourados. O 
evento conta com a participação de escritores da região do sul do Estado e da fronteira com Paraguai e Bolívia, que 
vão apresentar suas obras e dialogar com o público, promovendo a leitura e fomentando a experiência literária. A 
programação prevê ainda a realização de oficinas, com vagas limitadas, além de apresentações culturais, contação 
de histórias e pintura facial. No encerramento estão previstas apresentações da banda 2,77 e do rapper Jean Ribeiro. 
As atividades ocorrem no Campus Dourados do IFMS e no auditório da UFGD. A Feira integra um projeto extensão 
coordenado pela professora Karina Vicelli.

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

Aquidauana e Três Lagoas

Campi realizam evento de software livre
O Festival Latino-americano de Instalação de Software 
Livre de 2017 (Flisol) é promovido no sábado, 8, nos campi 
Aquidauana e Três Lagoas. Aberto ao público, o evento 
conta com atividades nos períodos matutino e vespertino, 
como palestras, minicursos, além da instalação de softwa-
res livres em computadores. Os interessados em participar 
devem procurar o professor Marcio Pache (Aquidauna) ou 
Rogério Antoniassi (Três Lagoas). O Flisol ocorre simulta-
neamente em vários países da América Latina.

Informações: flisol.info/FLISOL2017

Três Lagoas I
Atividade fomenta reflexão sobre 
matemática, alfabetização e literatura
No sábado, 8, a partir das 7h, o Campus Três Lagoas 
reúne professores, gestores e estudantes de licencia-
tura das áreas de Matemática, Letras e Pedagogia para 
a atividade de extensão “Reflexões sobre Matemática, 
Alfabetização e Literatura na sala de aula”. Coordenada 
pelo professor Leandro Passos, a proposta prevê a oferta 
de três minicursos: sobre um jogo de tabuleiro didático 
africano - chamado Oware - para ensino de frações e 
porcentagem; outro sobre alfabetização, escrita ortográ-
fica e produção de textos; e o terceiro referente à litera-
tura na sala de aula.

Informações: (67) 3509-9500 ou cerel.tl@ifms.edu.br

Três Lagoas II
Abertas inscrições para aulas de dança de 
salão
O Campus Três Lagoas está com inscrições abertas 
para o projeto de extensão de dança de salão, coor-
denado pela professora Paula Ortiz. Os estilos ensi-
nados serão o forró e o sertanejo. Podem participar 
estudantes dos cursos técnicos integrados, servidores 
e familiares. A turma será composta por 10 casais. As 
aulas têm início na quarta-feira, 5, e seguem até 2 de 
junho, e serão sempre às quartas e sextas-feiras, das 
18h30 às 19h30, no auditório da unidade. Os interessa-
dos podem se inscrever na Central de Relacionamento 
(Cerel).

Informações: (67) 3509-9500 ou paula.ortiz@ifms.edu.br

Campo Grande 

Campus realiza ação social de Páscoa
Até sexta-feira, 7, o Campus Campo Grande arrecada 
mantimentos para o Lar Mãe Catarina, instituição 
que atende crianças em situação de vulnerabilidade 
social. Os interessados podem doar arroz, feijão, óleo, 
açúcar e sal, além de ovos de páscoa e bombons. Os 
itens devem ser entregues ao servidor do campus, 
Michel Ribeiro. Servidores e estudantes vão  entregar 
as doações no sábado, 8. Também será promovida 
uma atividade recreativa em comemoração à Páscoa.

Informações: (67) 3357-8509 ou campo.grande@ifms.edu.br


