
Quase 60% dos pesquisadores de 
MS são mulheres, aponta 
Fundect
Um leUm levantamento realizado pela Fundação de 

Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) 

apontou que no estado 58,3% de todos os 

pesquisadores cadastrados na Plataforma 

SigFundect são mulheres.

Casa da Ciência promove 
atividades diversas em prol da 
difusão do conhecimento
AApós Iniciativa pioneira em divulgação cientíca 

no estado, a Casa da Ciência e Cultura de Campo 

Grande é um programa de extensão criado há 12 

anos, responsável pela difusão de conhecimento 

da ciência e tecnologia nas áreas de física, 

química e matemática.

Diretores de unidades recebem 
livros para graduação
Na última sNa última sexta, 13, foram distribuídos 2.300 livros 

para a graduação de diversas unidades. Foram 

contemplados faculdades, institutos e câmpus 

onde são desenvolvidos cursos de Ciências 

Biológicas, Letras Português/Espanhol, 

Matemática e Pedagogia.
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Gestão inaugura três espaços focados no bem-estar dos servidores
Para fortalecer e incentivar o bem-estar dos servidores, a Administração entregou espaços adequados para 

descanso e convivência. A iniciativa deverá ser estendida para toda a Universidade.

Entrevistas com especialistas
A TV UFMS está fazendo uma série de entrevistas 

com os especialistas do Comitê Operativo de 

Emergência para responder às dúvidas da nossa 

comunidade universitária.

A UFMS vai substituir as aulas e atividades presenciais pelo estudo dirigido por meio das ferramentas de 

Educação a Distância e das Tecnologias de Informação e Comunicação. Todas as medidas estão sendo 

avaliadas e recomendadas pelo Comitê Operativo de Emergência, formado por especialistas técnicos de 

várias áreas. Foi criado um canal de comunicação especíco para o coronavírus, que será atualizado 

diariamente. Acompanhe a página e a seção Perguntas e Respostas em ufms.br/coronavirus.

 UFMS substitui as aulas presenciais por estudos dirigidos durante 30 dias 

 Perguntas e Respostas sobre medidas em relação ao coronavírus

  Administração define medidas de proteção para a comunidade universitária

 Reitoria da UFMS cria comitê emergencial para covid-19

 Medidas de prevenção ao coronavírus
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