
Saúde bucal durante a pandemia 
Durante o período de isolamento social, as 

mudanças comportamentais na rotina diária 

afetam os hábitos alimentares e de higienização. 

Nesta edição do programa Entrevista, 

conversamos sobre a importância de cuidar da 

saúde bucal durante este período. As orientações 

fafazem parte do projeto "A importância da adesão 

e reforços nos hábitos de higienização dentária no 

período de quarentena pela Covid-19", 

selecionado no edital de ações de enfrentamento 

ao coronavírus, realizado pela UFMS.

Editais Abertos
 Estudantes podem se inscrever para auxílio alimentação emergencial

 UFMS concede auxílio a estudantes para aquisição de EPIs

 Aberta seleção para professor e tutor a distância da Especialização em Linguística Aplicada

 Aberto processo seletivo para professores e tutores atuarem na Pós em Segurança Pública

Lives vão ajudar docentes no uso 
de ferramentas de TICs
A A Secretaria Especial de Educação a Distância 

(Sead) da UFMS agora vai realizar lives semanais 

para auxiliar os professores que tenham dúvidas 

sobre as ferramentas de Tecnologias da 

Informação e Comunicação durante a realização 

das aulas por estudos dirigidos, enquanto durar a 

pandemia da Covid-19. A UFMS está ofertando, 

desde o desde o começo do mês de março, o curso 

“Ferramentas de TICs na Educação”. Para 

participar, basta entrar no ava.ufms.br, logar com 

o Passaporte UFMS,  buscar a categoria de cursos 

abertos e acessá-los com o uso da chave 

CFTIC_2020.

 

Equipes da Proadi e LTF 
distribuem álcool para unidades 
da Cidade Universitária e câmpus
AAs equipes da Pró-reitoria de Administração e 

Infraestrutura (Proadi) e do Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica (LTF), da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição 

(Facfan), realizou mais uma entrega de lotes de 

álcool glicerinado 80% para as unidades da 

Universidade. O LTF produziu aproximadamente 

4,7 mil lit4,7 mil litros de álcool glicerinado 80% e 8 mil 

litros de álcool líquido 70%. As equipes também 

estão recebendo de volta os galões de cinco litros 

que foram entregues para que possam ser 

reabastecidos.

Paranaíba tem estudo sobre o 
trabalho das mulheres em Mato 
Grosso do Sul
IdeIdenticar em que área, como e onde trabalham as 

mulheres em Mato Grosso do Sul, de que forma 

relacionam o trabalho com as atividades da 

família, como organizam e dividem essas 

responsabilidades, são propostas mestras de 

pesquisa desenvolvida no Campus de Paranaíba 

(Cpar).

 

Sistema de aplicação da 
avaliação institucional é 
modificado
A A Avaliação Institucional, realizada anualmente, 

auxilia na regulação da Universidade, além de ser 

uma fundamental fonte de informação para que a 

gestão superior possa planejar suas ações. Um dos 

resultados do processo de avaliação institucional 

realizado em 2019 foi a modicação do sistema de 

aplicação da própria avaliação que será feita neste 

anano. A partir do dia 15 de junho, a avaliação deve 

estar disponível para estudantes e professores.

Gás de cozinha será usado para fornecer energia ao Hospital 
Universitário
A Copagaz entrega hoje quatro contêineres equipados com duchas de água quente e áreas secas para 

higienização dos prossionais do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, os quais serão 

alimentados com energia gerada por GLP. A parceria com a UFMS também estabelece que o produto seja 

usado como backup de energia para determinados equipamentos médicos e abasteça uma máquina para 

limpeza da área externa das instalações de estrutura de suporte.
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