
Editais Abertos

UFMS destina recursos para programas, 
projetos e cursos de extensão

Servidores podem inscrever projetos para 
500 bolsas de iniciação científica e 
tecnológica

UFMS contra as Fake News
A informação é nossa aliada para combater a 

pandemia da Covid-19. Cuidado com as 

mensagens que você compartilha. Verique a 

fonte.

Universidade desenvolve 
projetos para diagnóstico rápido 
de pacientes com coronavírus
A UA UFMS formou uma força-tarefa com a Fundação 

Oswaldo Cruz de Mato Grosso do Sul (Fiocruz MS), 

o Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian (Humap/UFMS), o Hospital Regional de 

Mato Grosso do Sul (HRMS e o Laboratório Central 

do estado (Lacen/SES/MS) para realizar várias 

ações, dentre elas uma pesquisa que abordará a 

vivigilância virológica em servidores da saúde. O 

estudo será realizado para acompanhar, observar 

e determinar o diagnóstico mais rapidamente da 

Covid-19.

Comunicação conta com 
participação da comunidade 
universitária
Em função da adoção do Em função da adoção do teletrabalho para 100% 

da comunidade universitária, a Agência de 

Comunicação Social e Cientíca passa a contar 

ainda mais com a colaboração de professores, 

técnicos-administrativos e estudantes para manter 

a produção ativa e dinâmica em todos os canais 

institucionais e para que as notícias continuem 

chegando a chegando a todos por meio do site, rádio, tv e 

mídias sociais.

Atendimento psicológico e social remoto para todos os câmpus
Preocupada também com a saúde mental da comunidade universitária, a UFMS está oferecendo atendimento 

psicológico e social de maneira remota para estudantes e servidores de todos os câmpus, por meio das 

equipes das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e Assuntos Estudantis. Basta preencher o formulário on-line 

pela plataforma digital que o prossional e o usuário do serviço acordarem entre si.

Passaporte UFMS dá acesso a 
múltiplos recursos para
trabalho e estudos
Os investimentos da Universidade em Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) e na melhoria 

do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) pos

sibilitasibilitaram as condições para o atendimento às 

atuais demandas de teletrabalho e dos estudos 

dirigidos por TICs. Por meio do Passaporte UFMS 

estudantes, professores e técnicos-administrativos 

têm acesso a múltiplos recursos digitais.

Sugestões para manter as atividades utilizando as TICs 
A Secretaria Especial de Educação a Distância preparou diversos materiais para auxiliar os professores a 

realizarem as suas aulas por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). São tutoriais, 

modelos de estudos dirigidos, roteiro para as atividades semanais. Explore os conteúdos disponíveis: 

https://sead.ufms.br/
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