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Diálogo

Reitoria Itinerante chega a Três Lagoas
Na quarta e quinta-feira, 12 e 13, o Campus Três Lagoas recebe o reitor Luiz Simão Staszczak e representantes das 
pró-reitorias e diretorias sistêmicas do IFMS para reuniões com os gestores da unidade e com a comunidade escolar. 
A Reitoria Itinerante tem foco na integração entre os dirigentes e a comunidade do Instituto, além de aperfeiçoar as 
atividades desenvolvidas e melhorar os resultados acadêmicos e institucionais. Neste ano, os campi Nova Andradina 
e Jardim já foram visitados. O próximo é Naviraí, nos dias 24 e 25 de abril.

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

Campo Grande

Discentes da capital recebem diplomas
Na segunda-feira, 10, é realizada colação de grau do 
curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet 
do Campus Campo Grande, às 19 horas, no auditório 
do Bloco C da UCDB. Na ocasião, também é realizada 
a diplomação dos cursos técnicos integrados em Eletro-
técnica, Mecânica e Informática, do técnico subsequente 
em Informática e de vários cursos técnicos ofertados pela 
educação a distância. No total, são 97 formandos.

Informações: (67) 3357-8501

Aquidauana
Cursos são apresentados em audiência
O Campus Aquidauana realiza na quarta-feira, 19, uma 
audiência pública para apresentação dos projetos de 
implantação dos cursos superiores de Engenharia Civil 
e de Redes de Computadores. O evento terá início às 
19 horas, na Câmara Municipal (Praça Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, nº 85). As audiências públicas 
permitem que os diversos segmentos da comunidade 
local possam conhecer a metodologia utilizada para 
escolha dos cursos, assim como especificidades da 
oferta, atuação profissional e mundo do trabalho.

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

Dourados
Audiência debate implantação de novo curso
Na quarta-feira, 19, o Campus Dourados promove uma 
audiência pública para apresentação do estudo de viabi-
lidade da implantação do curso superior de Tecnologia 
em Jogos Digitais. O evento é aberto ao público e inicia 
às 18h30, na sede do campus (Sala 2, Bloco B). Serão 
abordados aspectos relacionados ao fomento do setor na 
região douradense, levantamento de interesse e análise 
da demanda social do curso a ser implantado no campus.

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

Três Lagoas I 
Campus realiza formatura de estudantes
O Campus Três Lagoas realiza formatura dos concluintes de 
cursos ofertados pela instituição no município. Na terça-feira, 
11, o evento inicia às 18h30 para entrega dos diplomas aos 
novos técnicos nas áreas de Eletrotécnica, Informática, Manu-
tenção e Suporte em Informática, Administração, Reabilitação 
de Dependentes Químicos, Serviços Públicos e Transações 
Imobiliárias. Já na quarta-feira, 12, a partir das 19 horas, serão 
certificados os concluintes dos cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) de Inglês e Espanhol Básico. Ambas as ceri-
mônias são presididas pelo reitor  Luiz Simão Staszczak.

Informações: Informações: (67) 3509-9541 

Três Lagoas II
Cestas básicas arrecadadas em campanha são entregues
O Campus Três Lagoas entrega as doações arrecadadas no projeto Alimentando o Bem, promovido desde março por 
servidores e estudantes do campus, em parceria com a Prefeitura, Câmara Municipal e Vara da Infância e Juventude. 
As cestas básicas serão doadas a 60 famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do 
município. A previsão é que a entrega seja realizada na segunda e terça-feira, 10 e 11. 

Informações: (67) 3509-9512 


