
Nova área de higienização do 
Hospital Universitário utilizará o 
gás de cozinha como fonte de 
energia
DDe forma inédita, o GLP será usado para fornecer 

energia à nova área de higienização dos 

prossionais de saúde do Hospital Universitário 

Maria Aparecida Pedrossian. A realização é fruto 

da parceria entre o hospital, a UFMS e a Copagaz.

Editais Abertos
 Mil novas vagas de assistência estudantil estão abertas para inscrição 

 Inscrições para o Auxílio Inclusão Digital podem ser feitas até agosto 

 Prorrogada inscrição para Auxílio Alimentação emergencial 

 Conra as inscrições aceitas no processo seletivo de estágio remunerado 

Editora UFMS lança novos livros 
digitais gratuitos
No mês de junhNo mês de junho, a Editora UFMS programou o 

lançamento de cinco novos livros eletrônicos. As 

obras foram aprovadas no Edital Publica 2019 e 

serão disponibilizadas gratuitamente no 

repositório institucional da Universidade. E as 

inscrições para o Edital Publica 2020 seguem 

abertas até o dia 23 de junho.

 

Autorizado novo curso de Direito 
da UFMS em Coxim
CConcebido para ser uma graduação de excelência, 

o novo curso de Direito do Campus de Coxim 

(CPCX) foi autorizado em 5 de junho pelo MEC 

para oferecer vagas já a partir dos próximos 

processos seletivos da UFMS. Serão abertas 50 

vagas para o turno noturno do curso de Direito, 

que se une aos já existentes cursos de 

EnEnfermagem, História, Letras e Sistemas de 

Informação ofertados no Campus.

Instituição abre pregão e regime 
diferenciado de contratação 
eletrônico para obras, bens e 
serviços
A UniA Universidade está sistema de contratação 

eletrônico aberto para selecionar empresa 

especializada em obras e serviços de engenharia 

para construções e reparos na Cidade 

Universitária, além de obras no Campus de Três 

Lagoas e aquisição de gás GLP.

 

Pesquisadores apontam 
preocupação com ecossistemas 
de água doce na região 
Neotropical
PProteger a vegetação ribeirinha ao redor dos 

córregos é vital para reduzir os efeitos prejudiciais 

das mudanças ambientais nos ecossistemas de 

água doce e para manter a biodiversidade 

aquática. Essa é uma das armativas de 50 

pesquisadores de 26 instituições de pesquisa de 

todo o mundo, entre elas a UFMS.

Avaliação Institucional 2020 será realizada a partir de 15 de junho 
A paA partir de 15 de junho, o questionário de Avaliação Institucional da UFMS estará disponível para 

estudantes de graduação nas modalidades presencial e a distância, mestrado e doutorado, residentes e 

professores. Esta é a chamada da etapa 2020.1. O processo é utilizado para registrar a percepção dos 

membros da comunidade universitária sobre a Instituição e identicar potencialidades e fragilidades. 

Nesta etapa, os estudantes e professores irão avaliar as condições especícas do seu curso, disciplinas e 

turmas. A Avaliação Institucional é uma ferramenta essencial para apontar as melhorias na Universidade.
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