
Colação de grau do Campus de Três Lagoas
Estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, História, Letras, 

Matemática e Sistemas de Informação, do Campus de Três Lagoas, colaram grau de maneira remota, via 

plataforma do Google Meet, nos dias 20 e 21 de agosto. Familiares e amigos puderam acompanhar a cerimônia 

pela transmissão ao vivo no canal da TV UFMS no Youtube.

(Dia 20/08) - Administração, Ciências Contábeis, 

Engenharia de Produção, História, Letras, 

Matemática e Sistemas de Informação

(Dia 21/08) - Direito

OPORTUNIDADES
 Estudantes têm até dia 31 de agosto para se inscrever no Integra UFMS

 Últimas semanas para solicitação de recursos para realização de eventos digitais 

 Inscrições para Auxílio Alimentação Emergencial podem ser feitas até 30 de novembro

 Com novos valores, Auxílio de Inclusão Digital recebe inscrições até novembro

Cursinho 2.0 da UFMS realiza 
hoje aula inaugural on-line
AAgora em formato virtual, o Cursinho UFMS, 

projeto de extensão cujo objetivo é preparar 

alunos para o Enem e o Vestibular, inicia suas 

atividades, hoje, 24, às 19h (horário local), com 

aula inaugural exibida pelo Canal da 

Coordenadoria da Escola de Extensão no YouTube 

para os 300 alunos selecionados, do Brasil todo. 

Nova remessa de termômetros 
digitais começa a ser distribuída 
às Unidades
AApós receber nova remessa de termômetros 

digitais, a Universidade iniciou, na quarta-feira, 

19, a distribuição para as Unidades. A ação está 

prevista no Plano de Biossegurança da Instituição. 

Os termômetros foram encaminhados, por meio de 

malote, a todos os câmpus. E na Cidade 

Universitária, os equipamentos estão disponíveis 

papara retirada na Divisão de Gestão de 

Almoxarifado e Patrimônio, no horário normal de 

expediente.

CRIE-MS comemora Dia da 
Educação Superior no estado
O Dia Estadual da O Dia Estadual da Educação Superior foi 

comemorado na sexta-feira, 21, na primeira sessão 

solene virtual da Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso do Sul, com a presença do reitor da UFMS e 

presidente do Conselho de Reitores de 

Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do 

Sul (CRIE-MS), Marcelo Turine. O CRIE-MS indicou 

os 12 homenageados os 12 homenageados com a Comenda Pedro 

Pedrossian e a Medalha Darcy Ribeiro. Pela UFMS, 

foram os professores Eronides de Jesus Bíscola e 

Paulo Eduardo Teodoro, respectivamente.

Mais de 7500 inscritos 
participaram da Semana de 
Desenvolvimento Profissional
Um suUm sucesso de público mesmo em tempos de 

pandemia. Mais de 7500 inscritos, dentre eles mais 

de 500 da comunidade externa, participaram das 

89 atividades da 4ª edição da Semana de 

Desenvolvimento Prossional da UFMS, realizada 

totalmente on-line, entre os dias 17 e 21 de 

agosto.

Vestibular e PASSE serão realizados em janeiro e fevereiro de 2021
As provas do Vestibular UFMS e das três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) estão 

previstas, respectivamente, para 29 de janeiro e 5 de fevereiro de 2021, das 8h às 13h. Já o edital de 

abertura dos processos seletivos, com datas para inscrições, deve ser publicado em 13 de outubro.
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