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Em virtude da nomeação da nova reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 
(IFMS), ocorrida em 5 de maio de 2014, a instituição precisou reformular o cronograma 
de formaturas e certificações dos cursos técnicos a distância e do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) nos sete câmpus. 
 
Por se tratar das primeiras formaturas e certificações da história do IFMS, a reitora da 
instituição, Maria Neusa de Lima Pereira, assumiu o compromisso de presidir as 
cerimônias. Nesse sentido, portanto, é preciso alinhar as agendas dos gabinetes da 
Reitoria e dos câmpus a fim de definir as datas. 
 
Em Campo Grande, segundo a Direção-Geral do câmpus, a previsão é que os 128 
formandos em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do Pronatec, sejam 
certificados no dia 18 de junho de 2014. A formatura de outros 110 estudantes de 
cursos técnicos a distância e do Pronatec está prevista para o dia 25 de junho de 2014. 
 
Cabe ressaltar que os estudantes da instituição têm o direito de solicitar a formatura 
ou certificação antecipada. Para isso, a colação deve ser requerida pelo formando com 
justificativa para análise e parecer. Os casos em que são concedidas as antecipações de 
outorga de grau estão previstos no “Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica”.  
 
A colação de grau antecipada mais recente foi realizada na tarde dessa segunda-feira, 
9, com três estudantes da Capital. O registro está disponível na página do IFMS no 
Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoFederal.MS/posts/808114149213253. 
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