
Chamada Pública para 
estudantes da área de Saúde
A ação estratégica “O Brasil conta Comigo” 

conclama a participação de estudantes da área 

de Saúde para o enfrentamento à Covid-19.

Editais Abertos
 Processo seletivo de professores para curso de especialização

 Prorrogados prazos para solicitação de recursos e realização de aulas de campo

 UFMS destina recursos para programas, projetos e cursos de extensão

Leilão eletrônico supera 
expectativas e certifica nova 
modelagem
A Universidade alcançou sucesso absoluto em 

leilão eletrônico para a venda de 52 lotes de 

máquinas, equipamentos e mobiliário. Dos R$ 40 

mil do valor base, o arremate totalizou R$ 280 mil.

Projeto arrecada produtos de 
higiene e limpeza para doação
PProjeto submetido por um grupo de professores, 

técnicos e estudantes do Instituto Integrado de 

Saúde (Inisa) auxilia famílias de baixa renda em 

Campo Grande, por meio da distribuição de kits 

contendo produtos de higiene e limpeza, como 

sabonetes, sabão em barra e detergente. A ação é 

uma das que foram submetidas e aprovadas no 

edital da Uniedital da Universidade para estimular ideias e 

projetos de enfrentamento ao coronavírus.

Mentes Brilhantes realiza 
gincana virtual para alunos do 
Ensino Médio
O pO projeto Mentes Brilhantes, desenvolvido pelo 

curso de Sistemas de Informação do Campus do 

Pantanal, promove de maneira criativa, durante 

todo este mês, uma gincana virtual para alunos do 

Ensino Médio de Corumbá e Ladário.

Campanha do Hospital 
Universitário motiva profissionais
A A Campanha #vaicartudobem do Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian  mostrará 

aos colaboradores que eles não estão sozinhos 

durante o enfrentamento contra o Coronavírus. A 

iniciativa vai exibir nos canais internos e externos 

do hospital fotos de lhos, maridos, esposas e até de 

animais de estimação com mensagens de apoio e 

espeesperança durante este período.

Comunidade universitária participa das várias atividades em combate à 
Covid-19 
Mais de 220 voluntários e 15 projetos de várias áreas do conhecimento foram registrados nos editais 

abertos para o enfrentamento ao coronavírus até a semana passada. Ao todo 538 acadêmicos se 

inscreveram para o recebimento do Auxílio Emergencial de Alimentação e 45 para a utilização dos 

laboratórios de Informática.
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