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Coxim I

Acadêmicos participam de visita técnica em 
Campo Grande
Estudantes do curso superior de Tecnologia em Sistemas 
para Internet do Campus Coxim realizam na segunda-feira, 
29, uma visita técnica à empresa AZ Tecnologia em Gestão, 
na Capital. Durante a visita, poderão conhecer os projetos 
da empresa que desenvolve soluções de gestão adminis-
trativa de tecnologia da informação para o setor público.

Informações: (67) 3291-9604 ou cotsi.cx@ifms.edu.br

Extensão

Abertas inscrições para a Semana do Meio 
Ambiente 2017
O IFMS está com inscrições abertas para a edição 2017 da Semana do Meio Ambiente, evento de extensão que será 
promovido entre 3 e 9 de junho nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, 
Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Com o tema “Educação ambiental: diálogos para a sustentabili-
dade”, são previstas diversas atividades gratuitas, parte delas aberta ao público. A programação completa está disponí-
vel na página wwww.ifms.edu.br/meioambiente, na qual também é possível realizar a inscrição para o evento.  

Informações: (67) 3378-9594 ou proex@ifms.edu.br

Três Lagoas
Campus inicia oferta de aulas de violino à 
comunidade
Uma atividade de extensão busca levar a música de 
câmara a toda a comunidade de Três Lagoas e região, 
com o projeto Som em Conserva, que ofertará aulas 
gratuitas de violino. São oferecidas 30 vagas a qualquer 
interessado que tenha entre 7 e 35 anos de idade. As 
inscrições devem ser feitas até terça-feira, 30, na Central 
de Relacionamento do campus. Já as aulas se iniciam no 
dia seguinte, às 19 horas, também na unidade do IFMS.

Informações: (67) 99661-6120 ou geovano.chaves@ifms.edu.br

Coxim II

Gincana busca integração de estudantes
No sábado, 3, o Campus Coxim promove uma gincana 
entre os estudantes, com o objetivo de promover a 
integração entre veteranos e calouros dos cursos 
técnicos integrados de nível médio. Organizada pela 
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da unidade, 
a atividade começa às 7 horas, no Ginásio Fernando 
Fontoura.

Informações: (67) 3291-9611ou diren.cx@ifms.edu.br

Dourados II
Contemplados pela assistência estudantil recebem orientações
Às 19 horas de sexta-feira, 2, o Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged) do Campus Dourados realiza 
uma reunião com os responsáveis pelos estudantes contemplados com os auxílios alimentação e permanência. Serão 
repassadas orientações sobre os critérios de manutenção dos benefícios, além de informes.

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

Dourados I
Estudantes competem em Jogos da 
Juventude
Estudantes de cursos técnicos integrados do Campus 
Dourados participam até quarta-feira, 31, dos Jogos da 
Juventude (JOJUD 2017), nas modalidades atletismo, judô 
masculino, tênis de mesa, e xadrez feminino e masculino. 
As disputam ocorrem no Clube Indaiá, Ginásio Municipal 
de Esportes e no Estádio Douradão. Os alunos são acom-
panhados na competição pelos professores de Educação 
Física do campus, Elisa Souza e Jair Brito.

Informações: (67) 3410-8507 ou coeri.dr@ifms.edu.br


