
Especial Dia das Mães
Uma homenagem às mães da UFMS e a todas as 

mães, mulheres guerreiras que enfrentam todos os 

desaos e têm no coração o maior amor do 

mundo.

UFMS avança nos investimentos 
para melhorar infraestrutura nos 
câmpus
Nos últimos meses Nos últimos meses têm sido investidos recursos na 

melhoria da infraestrutura nos câmpus. 

“Assumimos como compromisso revitalizar 

estruturas existentes e construir novas para 

atender as necessidades da comunidade 

acadêmica nos três eixos: pesquisa, ensino e 

extensão”, comenta o pró-reitor de Administração 

e e Infraestrutura (Proadi), Augusto Malheiros. De 

acordo com o pró-reitor, tudo está acontecendo 

em ritmo acelerado. 

Bacia hidrográfica do Rio da Prata 
corre riscos com erosão
FFauna, ora e aspectos geológico-geomorfológicos 

ímpares fazem do Rio da Prata um dos principais 

destaques turísticos de Mato Grosso do Sul, 

procurado por brasileiros e estrangeiros na busca de 

conhecer suas ricas peculiaridades. Ocupando uma 

área de 1393 km², a bacia hidrográca do Rio da 

Prata corre sérios riscos, em especial pela erosão 

que assola a que assola a região.

Reitor e vice-reitora 
acompanham obras na Cidade 
Universitária
O O reitor Marcelo Turine e a vice-reitora Camila 

Ítavo acompanhados do pró-reitor de 

Administração e Infraestrutura (Proadi), Augusto 

Malheiros, mantendo o distanciamento social 

permitido, realizaram uma série de visitas a 

unidades da Cidade Universitária que estão em 

obras ou que irão passar por projetos de 

revitalizaçãrevitalização.

Professores recebem capacitação 
on-line para uso de TICs
DDesde março, a UFMS tem ofertado cursos rápidos 

de capacitação para uso de ferramentas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), 

com o objetivo de facilitar a realização do ensino 

remoto de emergência. Em razão da pandemia da 

Covid-19, as atividades presenciais foram 

substituídas pelo uso dos estudos dirigidos por 

meio de meio de ferramentas digitais.

 

Cerca de 90 estudantes são 
habilitados para receber o 
Auxílio de Inclusão Digital
CCerca de 90 estudantes foram habilitados para 

recebimento do Auxílio de Inclusão Digital. O 

benefício é válido por três meses consecutivos e 

poderá ser renovado enquanto perdurar o cenário 

de pandemia e estudos dirigidos por meio de TICs. 

A medida emergencial é inédita na UFMS e visa 

atender todos os estudantes de graduação em 

situação de vulnesituação de vulnerabilidade socioeconômica, com 

diculdades para acessar a Internet, fornecendo 

auxílio nanceiro para obtenção de pacotes de 

dados. 

Eleição para nova gestão da UFMS deverá ser realizada até julho
A pA próxima eleição para a escolha da Reitoria deverá ser realizada até julho e pelo sistema de votação 

eletrônica por meio da internet. A Resolução COUN 31, publicada hoje, estabelece as normas do 

e-Votação UFMS, administrado pela Agetic (Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação). Várias 

universidades, como USP, UFSC, Unifesp e UFGD, já estão utilizando a votação on-line, que tem como 

características: o sigilo, a privacidade, a rastreabilidade, a integridade dos dados, a apuração dos votos e 

a comprovação.
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