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Arte e Cultura

Inscrições abertas para Festival em Campo 
Grande e Jardim  
Os campi Campo Grande e Jardim estão com inscrições abertas para o 2º Festival de Arte e Cultura. Na Capital, inte-
ressados em participar do Festival de Música podem se inscrever até 4 de agosto. O público-alvo são estudantes e 
servidores do campus, alunos da UFMS e do ensino médio de escolas públicas. A programação do evento, de 7 a 12 
de agosto, também conta com visitas a museus, atividades artísticas e culturais. O Campus Jardim abre espaço para 
concursos culturais em cinco categorias: audiovisual; dança; pintura, desenho e fotografia; literatura; e música. Os 
interessados podem se inscrever até 5 de agosto. O evento será promovido entre 22 a 26 de agosto. Os editais com as 
regras de participação e o acesso ao sistema de inscrições estão disponíveis na página www.ifms.edu.br/arteecultura. 

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

Ensino
IFMS participa de evento sobre o novo Ensino Médio
De segunda a quinta-feira, 24 a 27 de julho, o IFMS marca presença no IV Colóquio Nacional e I Colóquio Internacional 
“A Produção de Conhecimento em Educação Profissional”, em Natal (RN). A diretora-executiva de Políticas de Ensino 
e Educação, Tânia Mara Brizueña, e a diretora de Educação Básica, Glaucia Vasconcelos, serão as representantes da 
instituição nos eventos, que têm como pauta, entre outros temas, a reforma do Ensino Médio no Brasil e suas implicações 
para a Educação Profissional.

Informações: (67) 3378-9540 ou proen@ifms.edu.br

Servidor
Aberta inscrição para novo módulo do Programa de Formação
A partir de segunda-feira, 24, é iniciado o período de inscrições para o Módulo III do Programa de Formação Continuada 
do IFMS. São ofertadas 402 vagas para servidores efetivos, aposentados ou em exercício provisório no IFMS. As inscri-
ções seguem até o dia 2 de agosto, pela Página do Candidato da Central de Seleção. Com carga horária de 40 horas, 
o módulo tem como tema o Currículo do Programa de Formação para o Ensino da Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição.

Informações: (67) 3378-9540 ou proen@ifms.edu.br

Dourados
Segundo semestre letivo é iniciado
O Campus Dourados retoma as atividades letivas na 
quinta-feira, 27, dando início ao segundo semestre dos 
cursos técnicos integrados ao ensino médio e subse-
quentes, além da especialização em Docência para 
a Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os 
discentes das demais unidades da instituição retornam 
das férias no dia 31 de julho.

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

Corumbá
Campus encerra curso de formação para 
novos estudantes
Na quinta-feira, 27, o Campus Corumbá finaliza o curso 
de formação, resgate de conteúdos e avaliação diagnós-
tica, ofertado para os estudantes dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio em Metalurgia e Informática, 
ingressantes na instituição neste segundo semestre letivo 
de 2017. O curso teve início no último dia 12.

Informações: (67) 3234-9101 ou corumba@ifms.edu.br


