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Investimentos em bolsas de extensão somam R$ 430 mil

Cerca de 230 estudantes de graduação da UFMS receberão bolsas para atuarem em diversos projetos de

extensão. Além dos R$ 320 mil previstos inicialmente para a ação, foram alocados mais R$ 110 mil em

recursos suplementares

Editais Abertos – 2021.1 

• Movimentação Interna e Reingresso nos cursos de graduação – 2º semestre de 2021

• Cadastro dos Programas Institucionais de Extensão Universitária da UFMS

• Cadastro de equipes de competição

• Auxílio Inclusão Digital – Acesso à internet por meio de chip de dados

• Seleção de propostas para apoio à publicação de e-books de divulgação e popularização da ciência

pela Editora UFMS

• Seleção de propostas para o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica no Ensino

Médio da UFMS em 2021

• Seleção de propostas para apoiar a instalação/manutenção de equipamentos de laboratórios de

pesquisa, de extensão tecnológica e/ou de inovação

• Cadastro de projetos de ensino de graduação

• Auxílio Inclusão Digital – Acesso à internet por meio de empréstimo de equipamento tecnológico

(Chromebook e Notebook)

• Programa Institucional de Monitoria Voluntária na UFMS em 2021

• Seleção de candidatos para estágio de pós-doutorado voluntário nos programas de pós-graduação da

UFMS

• Cadastro das Associações Atléticas Esportivas vinculadas aos discentes da UFMS

• Seleção de propostas para capacitação específica de servidores da UFMS em 2021 – Capacita UFMS

• Cadastro de voluntários da UFMS para auxílio técnico-especializado no enfrentamento ao novo

coronavírus

• Cadastro de pessoas físicas para apoio técnico voluntário no âmbito da pesquisa científica e

tecnológica e inovação da UFMS

• Cadastramento de grupos de voluntariado da UFMS

• Cadastramento dos centros acadêmicos dos cursos de graduação no âmbito da UFMS

• Seleção de propostas de pesquisadoras para mulheres na ciência UFMS 2021

• CSeleção de auxílio para pagamento de taxas de publicação e serviços de revisão de artigos

científicos

• Seleção de ações de extensão (sem fomento) da UFMS

Pacientes com sequelas da Covid-
19 passam por tratamento na
Clínica Escola Integrada
Por meio de parceria, a Clínica Escola Integrada

da UFMS e o Centro Especializado em

Reabilitação da Associação dos Pais e Amigos

dos Excepcionais (CER/Apae) realizam o projeto

"Reabilitação aos sobreviventes da Covid-19". O

objetivo é atender pacientes com sequelas da

doença e auxiliar em sua recuperação.

Adicione o número (67) 9805-4572 para receber em primeira-mão as

informações da UFMS no seu WhatsApp! 

E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa Universidade.

Ações de extensão recebem mais
de R$ 70 mil em investimentos

O edital recebeu 55 pedidos de financiamento

para custeio dos projetos e praticamente todos

foram atendidos. Os recursos podem ser

aplicados na compra de materiais de consumo,

contratação de serviços de terceiros,

divulgação, combustível e diárias.

Ações de Cultura, Esporte,
Danças e Lutas serão realizadas
em diversos câmpus

Vinte e quatro projetos de Cultura, Esporte,

Danças e Lutas foram selecionados para

realização na UFMS. As ações receberão

recursos que somam mais de R$40 mil,

destinados ao custeio e concessão de bolsas.

Concurso “Além dos Olhos”
segue fomentando a arte e
valorizando talentos

A ação incentiva o registro das diferentes visões

sobre o significado e a importância da

Universidade na vida dos participantes e os

vários olhares sobre a Instituição.

Habitação coletiva é tema de
ciclo de debates virtuais

Na próxima sexta-feira, 2 de julho, a partir das

14h, será realizado o segundo evento virtual do

Ciclo de debates sobre habitação coletiva.

UFMS oferta quatro cursos no
Programa de Mobilidade Virtual
Internacional da Andifes

Entre os meses de julho e agosto, o Programa

de Mobilidade Virtual Internacional Andifes –

Destino: Brasil irá promover cursos on-line de

curta duração com professores de 41

instituições federais, incluindo a UFMS.

Sistema de Bibliotecas oferece
acesso a plataformas de livros
digitais e normas técnicas

As plataformas “Minha Biblioteca” e “Biblioteca

Virtual Pearson” têm ambas mais de 10 mil

livros de todas as áreas do conhecimento. Elas

também podem ser acessadas on-line e off-line.
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