
Bolsa Atleta incentiva atividades 
esportivas com a vida acadêmica
Nesta reportagem especial você conhece um 

pouco sobre o programa Bolsa Atleta e como os 

seus participantes têm adaptado as rotinas de 

exercícios durante a pandemia.

Editais Abertos
 Edital incentiva participação feminina em projetos de pesquisa e inovação

 Universidade investe 500 mil reais em projetos de divulgação cientíca

 Novos editais investem R$ 1,3 milhão para publicação e manutenção de equipamentos

 Eventos não presenciais e semipresenciais podem receber apoio nanceiro

Laboratório de Produtos Naturais 
aumenta pesquisa por novos 
medicamentos
PPreocupados com o crescimento de bactérias 

resistentes, cientistas do Laboratório de Produtos 

Naturais e Espectrometria de Massas, da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentação 

e Nutrição, da UFMS, estão realizando vários 

estudos em parceria com outros laboratórios e 

instituições para a produção de novos 

medicamemedicamentos.

 

Pesquisadores investigam 
influência da urbanização no rio 
Aquidauana
RRio Aquidauana é tema de pesquisa do Campus de 

Aquidauana, que busca promover a preservação e 

a conservação do ecossistema regional. Os 

pesquisadores vão monitorar trechos do percurso 

do rio para investigar o impacto da urbanização 

nas condições física, químicas e biológicas das 

águas.

Vem pra UFMS promove lives com 
visitas virtuais à Instituição e 
seus cursos
SSerá realizada amanhã, dia 30, às 15h, a primeira 

das cinco lives do programa Vem pra UFMS, da 

Escola de Extensão, da UFMS. O objetivo é 

apresentar os cursos e os processos de ingresso, 

como Vestibular e PASSE, para os alunos do Ensino 

Médio e Fundamental.

 

Rádio Educativa UFMS 99.9 terá 
série de entrevistas com 
candidatos à Reitoria
Na pNa próxima semana, de segunda a sexta, a Rádio 

Educativa UFMS 99.9 trará uma série de 

entrevistas com os candidatos à Reitoria, para a 

gestão 2020-2024. As entrevistas serão veiculadas 

três vezes ao dia, obedecendo a sequência das 

chapas na consulta do sistema eletrônico. No dia 

15/7, às 19h, a TV UFMS veiculará ao vivo o debate 

ociaocial. As regras foram denidas pela Comissão 

Executiva.

Autocine UFMS reabre após 30 anos 
Com duas sessões na estreia, o Autocine UFMS está de volta para o entretenimento e alegria da 

comunidade universitária e campo-grandense. A reabertura do espaço, sucesso dos anos 70 e 80, foi uma 

parceria da UFMS, com a Sectur e a Fundação de Cultura. As sessões são realizadas sempre aos domingos, 

às 18h, com a exibição de lmes infantis. Os ingressos são gratuitos e também sorteados pela Rádio 

Educativa UFMS 99.9.
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