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Extensão

Campi promovem Festival de Arte e Cultura
A partir de segunda-feira, 7, é realizada a edição 2017 do Festival de Arte e Cultura em Campo Grande. Além de visitas a 
museus e apresentações culturais, a programação prevê o Festival de Música, que será promovido a partir das 13 horas 
de sexta-feira, 11, no Teatro Glauce Rocha. O público-alvo são estudantes e servidores do campus, alunos da Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do ensino médio de escolas públicas. De quarta a sexta-feira, 9 a 11, o 
Festival de Arte e Cultura também é realizado pelo Campus Nova Andradina. As atividades são abertas à comunidade 
externa e serão realizadas no campus local da UFMS. A programação completa do evento está disponível na página 
www.ifms.edu.br/arteecultura.

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

Coxim I
Evento sobre raízes indígenas é realizado na terça-feira
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Campus Coxim realiza na terça-feira, 8, o evento “Raízes Indígenas 
de Mato Grosso do Sul”, com entrada gratuita e aberta à comunidade. A programação conta com palestra, roda de conversa, 
exibição de filme e declamação de poesia. Será a partir das 19 horas, no Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (UEMS), que fica na Rua General Mendes de Morais, 296, Centro. Haverá degustação de pipoca e caldo de peixe. 

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

Aquidauana e Naviraí
Dia Internacional dos Povos Indígenas é celebrado no IFMS
Na quarta-feira, 9, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) dos campi Aquidauana e Naviraí realizam 
atividades para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Em Aquidauana, a programação conta com apresenta-
ção de um trabalho de conclusão de curso desenvolvido por estudantes do campus sobre a etnia Terena, e a “Formação 
com povos indígenas: Desafios a práticas interculturais”, para servidores da unidade. Às 20 horas, toda a comunidade 
está convidada a participar de uma roda de conversa sobre experiências indígenas na sociedade contemporânea. Em 
Naviraí, a partir das 13 horas, no auditório da unidade, será exibido um documentário seguido por uma palestra sobre a 
temática, voltados para servidores e estudantes do campus.

Informações: (67) 3241-1613 ou neabi.aq@ifms.edu.br |(67) 3409-2507 ou neabi.nv@ifms.edu.br 

Corumbá I
Estudantes disputam competição sobre 
algoritmos
A partir das 8 horas de sexta-feira, 11, estudantes do curso 
técnico integrado de Informática do Campus Corumbá 
disputam a primeira etapa da Copa Rio Info de Algorit-
mos (CRIA), realizada no próprio campus. A competição 
visa estimular que jovens talentos do ensino médio/técnico 
busquem uma carreira na área das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação, além de incentivar o aprendizado 
e a qualificação dos futuros profissionais. Os classificados 
terão despesas pagas para disputar a fase final da CRIA 
no Rio de Janeiro.

Informações: (67) 3234-9100 ou www.rioinfo.com.br/cria

Corumbá II
Campus reúne diretores de 
escolas para divulgar Fecipan
O Campus Corumbá promove na quarta-feira, 9, o “Café 
com Diretores”, evento que vai reunir os diretores das 
escolas da região para divulgação da Feira de Ciência e 
Tecnologia do Pantanal em Corumbá (Fecipan). A intenção 
é fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
informar os procedimentos para a submissão de trabalhos. 
O café tem início às 9 horas, no auditório da Unidade III da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). As 
Feiras do IFMS serão realizadas nos dez campi em outu-
bro, durante a Semana de Ciência e Tecnologia.

Informações: (67) 3234-9100 ou wanderson.batista@ifms.edu.br


