
Confira o comunicado da 
Comissão Executiva Central
Conra o comunicado importante do presidente 

da Comissão Executiva Central sobre a Consulta 

Pública que vai subsidiar a escolha da próxima 

gestão da UFMS.

Agenda
 Primeira Semana IEEE UFMS

 Fórum do Desporto Escolar

Internacionalização
 Universidades americanas oferecem cursos virtuais e bolsas para pesquisa

SBPC promove mini reunião 
virtual
AAté o dia 24 de julho acontece a mini reunião 

virtual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC). Para acessar a programação que 

conta com conferências e painéis basta acessar os 

pers da SBPC no Youtube e no Facebook. Não é 

necessário fazer inscrição prévia e a participação é 

gratuita. Entre os assuntos está o enfrentamento à 

pandemia da pandemia da Covid-19. 

 

Corredor Bioceânico é tema de 
projeto multidisciplinar
Os desaos e as possibilidades postas pelo Os desaos e as possibilidades postas pelo 

Corredor Bioceânico, que deve cortar o continente 

americano e unir os oceanos Atlântico e Pacíco, 

estão sendo estudados em um projeto de pesquisa 

e de extensão coordenado por pesquisadores da 

UFMS. Mato Grosso do Sul é um dos estados com 

boas projeções de oportunidades geradas por essa 

rota.rota.

Inscrições abertas para 
programas de pós-graduação
Estão abeEstão abertas inscrições para especialização, 

mestrado e doutorado na UFMS. São mais de dez 

programas em diversas áreas do conhecimento 

com processo seletivo para ingresso. A relação dos 

programas e todas as informações estão 

disponíveis no site da pós-graduação. Há vagas 

também para ingressar como aluno especial.  

Professor de libras é o primeiro 
surdo doutor de MS
O pO professor da Faculdade de Educação Adriano de 

Oliveira Gianotto tornou-se o primeiro surdo de 

Mato Grosso do Sul a concluir um programa de 

doutorado. Com pesquisa intitulada O 

protagonismo da pessoa surda do ponto de vista do 

desenvolvimento local, Adriano analisou o 

processo de inclusão linguística e social do povo 

susurdo no Estado. 

Consulta à comunidade universitária será realizada na sexta, 17
Na próxima sexta-feira, 17, das 8h às 21h, será realizada a consulta à comunidade universitária para 

indicação do reitor e vice-reitor da UFMS para o período de 2020-2014. Devido às medidas adotadas para 

o enfrentamento à pandemia da Covid-19, a consulta será realizada por meio do sistema e-Votação UFMS. 

Na última sexta-feira, 10, foi realizado teste que contou com participação de professores, técnicos e 

estudantes. 
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