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Robótica

IFMS compete em etapa 
estadual de Olimpíada de Robótica
Na sexta-feira e no sábado, 25 e 26, o IFMS participa da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica 2017 (OBR), 
no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. Estão classificadas 18 equipes do Instituto, dos campi 
Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã, na categoria nível 2, voltada para o ensino 
médio. A instituição é pentacampeã sul-mato-grossense da competição.

Informações: (67) 3378-9605 ou coemi@ifms.edu.br

Extensão
Festival de Arte e Cultura é promovido em Dourados e Jardim
Os municípios de Dourados e Jardim recebem nesta semana as atividades do Festival de Arte e Cultura do IFMS. Em 
Dourados, o evento será realizado na sexta-feira e sábado, 25 e 26, no Teatro Municipal, com concursos de música, 
crônica, dança, poesia e desenho. Já no Campus Jardim, o evento começa na terça-feira, 22, e segue até sábado, com 
concursos de audiovisual, desenho, pintura, dança, literatura, música e exposição de fotografias, todos no Centro de 
Convenções. Acesse a programação na página www.ifms.edu.br/arteecultura.

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

Aquidauana I
Palestra sobre educação inclusiva e 
diversidade é realizada na 5ª
O curso de especialização em Docência para a Educa-
ção Profissional, Científica e Tecnológica do Campus 
Aquidauana realiza na quinta-feira, 24, a palestra “O 
Respeito que devemos Ter”, com a ex-servidora do IFMS 
Alexia Vitória de Oliveira. A palestra integra a disciplina 
“Educação Inclusiva e Diversidade”, e é realizada na sede 
do campus, com início às 20 horas. O evento é gratuito e 
aberto à comunidade.

Informações: (67) 99258-5447 ou michel.estadulho@ifms.edu.br

Campo Grande
Coral participa de concerto em homenagem 
ao Dia do Soldado
No sábado, 26, o Coral do Campus Campo Grande parti-
cipa do concerto da Banda do Comando Militar do Oeste 
(CMO), em alusão ao Dia do Soldado, comemorado no dia 
anterior. O evento é gratuito, aberto à toda a comunidade, 
e ocorre no Teatro Glauce Rocha, na Cidade Universitá-
ria (UFMS), com início às 19 horas. O Coral cantará duas 
peças com a Banda do CMO, a “Sinfonia do Pantanal” e 
uma seleção de guarânias.

Informações: (67) 98115-1668 ou rodrigo.pinheiro@ifms.edu.br

Aquidauana II
Campus inicia atividades de projeto sobre política e cinema
No sábado, 26, o Campus Aquidauana realiza a exibição do filme palestino Paradise Now (2005), como a primeira ação 
do projeto de extensão “Política e Cinema”. Após a sessão, será promovida uma mesa-redonda para debates dos temas 
propostos. O evento é gratuito e começa às 9 horas, no auditório da unidade II do campus local da UFMS. As inscrições 
devem ser feitas pessoalmente no IFMS, com o professor Victor Tartas.

Informações: (67) 98173-8091 ou victor.tartas@ifms.edu.br

Naviraí
Campus celebra aniversários de servidores
Na quarta-feira, 23, o Campus Naviraí comemora os aniversários de julho e agosto. Todos os servidores da unidade 
estão convidados a participar da comemoração, a partir das 15h15, na copa do campus.

Informações: (67) 3461-2511 ou cogep.nv@ifms.edu.br


