
Novo curso de Direito no Campus 
de Coxim
A UA UFMS conta agora com um novo curso de 

Direito do Campus de Coxim. Com 50 vagas para o 

período noturno, a nova opção de graduação foi 

autorizada pelo Ministério da Educação e 

benecia toda a região Norte do estado de Mato 

Grosso do Sul. 

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

Saúde jogadores de futebol é 
tema de pesquisa do Inisa
Um Um grupo de jovens praticantes de futebol de 

Campo Grande participa da pesquisa “Relação 

entre indicadores de saúde cardiovascular e 

motora e aptidão física de adolescentes 

praticantes de esporte”. A iniciativa do Instituto 

Integrado de Saúde é nanciada pela Fundect e 

pretende analisar indicadores de saúde 

cacardiovascular, características biológicas e de 

aptidão física.

 

Análise espacial de casos de 
Covid-19 será feita em todo MS
O pO projeto de pesquisa realizado no Campus do 

Pantanal será estendido para todo o estado de 

Mato Grosso do Sul. Inicialmente mapeamento, 

por meio de softwares de geoprocessamento, dos 

casos de Covid-19 foi desenvolvido apenas em 

Corumbá e Ladário. A questão geográca permite 

calcular também a velocidade de contaminação.

Presidente da Comissão 
Executiva explica processo 
eleitoral da UFMS
Em eEm entrevista a Rádio Educativa UFMS 99.9, o 

presidente da Comissão Executiva do Colégio 

Eleitoral, professor Henrique Mongelli, explica o 

processo da consulta à comunidade universitária 

para a gestão da UFMS no período de 2020-2024. 

A consulta será realizada no dia 17 de julho.

 

Vem pra UFMS apresenta 
Ciências Sociais e Exatas
AAs próximas lives do projeto Vem pra UFMS vão 

apresentar os cursos de Ciências Sociais (7) e 

Ciências Exatas (9), sempre às 15h. A ideia da 

Escola de Extensão é promover um diálogo entre 

os professores dos cursos e os alunos do Ensino 

Fundamental e Médio, esclarecendo as 

características e oportunidades de cada área.

Integra UFMS será realizado em formato virtual 
Este ano, a maior evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o 

Integra UFMS, será realizado de forma virtual. De 5 a 9 de outubro, o evento vai reunir estudantes de 

todos os programas institucionais da Universidade, numa interlocução direta com alunos de todo o 

estado.
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