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Naviraí

Estudantes participam da II Olimpíada 
Brasileira de Cartografia
Quatro estudantes do curso técnico integrado em Informá-
tica para Internet do Campus Naviraí participam da II Olim-
píada Brasileira de Cartografia, prevista para ocorrer entre 
os dias 8 e 13 de maio. A competição, organizada pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), busca estimular 
o interesse pela cartografia nas escolas de ensino funda-
mental e médio. Na primeira fase, os participantes fazem 
uma prova com questões de diferentes graus de dificul-
dade. Posteriormente, os classificados terão que fazer 
uma prova prática. Os estudantes do IFMS são orientados 
pelo professor de Geografia, Fernando Messias.

Informações: (67) 3409-2501 ou fernando.messias@ifms.edu.br

Festival de Arte e Cultura

Campus Naviraí abre inscrições para o 
evento na quarta-feira
A partir de quarta-feira, 10, estarão abertas as inscrições para o Festival de Arte e Cultura do IFMS que será promovido 
pelo Campus Naviraí entre os dias 23 e 26 de maio. Os interessados em participar das oficinas de mágica, teatro e 
criação poética devem se inscrever na página www.ifms.edu.br/arteecultura. No endereço, é possível conferir a progra-
mação completa do evento, que prevê ainda espetáculos teatrais e apresentações musicais. Todas as atividades são 
gratuitas e abertas ao público. Os demais campi vão promover o Festival de Arte e Cultura a partir do mês de agosto.

Informações: (67) 3409-2501 ou aline.duenha@ifms.edu.br

Desenvolvimento Institucional
Gestão por processos é tema de workshop 
para servidores
Entre quarta e sexta-feira, 10 a 12, a Pró-Reitoria 
de Desenvolvimento Institucional (Prodi) realiza o 
Workshop sobre Gestão por Processos, com foco no 
Mapeamento de Processos Internos Organizacionais. 
O evento tem como objetivo a melhoria contínua dos 
processos do IFMS e faz parte da programação anual 
de qualificação de servidores para o Planejamento 
Estratégico Organizacional. O encontro será na sede 
do Instituto Federal, em Campo Grande, e terá a partici-
pação de servidores dos campi e da reitoria, que atua-
rão posteriormente como multiplicadores. 

Informações: (67) 3378-9610 ou prodi@ifms.edu.br

Dourados
Pais são convidados para reunião temática
Na quinta-feira, 11, a partir das 19h, a Direção de 
Ensino (Diren) e o Núcleo de Gestão Administrativa e 
Educacional (Nuged) do Campus Dourados promovem 
uma reunião temática com os pais dos estudantes do 
curso técnico integrado em Informática para Internet. 
A psicóloga da unidade, Carla Capilé, irá ministrar a 
palestra “Saúde mental dos adolescentes e jovens”. O 
encontro será na Escola Clarice Bastos Rosa. Todos os 
servidores estão convidados a participar. No sábado, 
13, será feita a entrega das notas do primeiro bimestre, 
na sede do campus.

Informações: (67) 3410-8504 ou diren.dr@ifms.edu.br

Capacitação
Equipe de enfermagem participa de encontro
O primeiro encontro presencial da equipe de enfermagem do 
IFMS será realizado nos dias 11 e 12, quinta e sexta-feira, 
na reitoria, em Campo Grande. A reunião tem como obje-
tivo proporcionar a capacitação dos servidores e o compar-
tilhamento de experiências. Estão previstas palestras sobre 
o Programa Saúde na Escola, com a gerente do Programa 
Saúde do Adolescente, da Secretaria Estadual de Saúde, 
Vera Ramos; e sobre prevenção ao suicídio, com Edilson Reis, 
professor e capelão do Hospital Universitário e do Corpo de 
Bombeiros. Participam do encontro os dez enfermeiros e dois 
técnicos em enfermagem lotados nos campi da instituição.

Informações: (67) 3378-9610 ou prodi@ifms.edu.br


