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Aniversário de 42 anos da Universidade é foco da Eu Respeito de julho
Federalizada em 1969, a Universidade tem muito o que celebrar. Ao longo do mês várias atividades
comemoram a trajetória da UFMS depois da federalização.

Edição especial do Movimento
Concerto celebra aniversário da
UFMS
Nesta segunda-feira, 5, a partir das 19h30, será
transmitida pela TV UFMS a edição de julho do
programa Movimento Concerto. A apresentação
marca o aniversário da UFMS e terá um repertório
eclético, misturando música erudita e MPB.

Com foco no diálogo, diretores tomam posse em quatro unidades da
UFMS

Na última semana, o reitor Marcelo Turine e a vice-reitora Camila Ítavo deram posse aos diretores da
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, do Instituto de Física e dos câmpus de
Aquidauana e do Pantanal. Foram duas reconduções e duas novas posses para o cargo.

Universidade amplia e empresta equipamentos para servidores
Após contemplar estudantes, o reitor Marcelo Turine e a vice Camila Ítavo entregaram os primeiros 12 kits com
equipamentos tecnológicos para auxiliar servidores no desenvolvimento das atividades remotas..

Mato Grosso do Sul apresenta predominância atual da linhagem P1 do
novo Coronavírus
Pesquisadores da UFMS, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Laboratório Central de Saúde Pública
(Lacen) realizaram mapeamento genômico do novo coronavírus em amostras de exames realizados no estado.

Editais Abertos – 2021.1
• Seleção de trabalhos para apresentação no Integra UFMS 2021

• Seleção de projetos inovadores apresentados pelas empresas juniores da UFMS

• 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

• 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

Conexão UFMS - Campanha Eu
Respeito Julho
Em 5 de julho, a Universidade celebra 42 anos de
federalização. Para comemorar, a campanha Eu
Respeito deste mês traz o tema "A Universidade" e
diversas atividades em sua programação.

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.

Bosque Central da Cidade
Universitária integra Circuito das
Araras
A Cidade Universitária da UFMS em Campo
Grande foi selecionada para receber um dos cinco
totens do Circuito das Araras. O objetivo do
projeto é valorizar a presença das aves na cidade
por meio de ações multimídia.

Instituições assinam termo para
impulsionar cooperativismo em
Mato Grosso do Sul
UFMS e Semagro assinaram, na última quinta-
feira (1), Termo para o Programa Estadual de
Desenvolvimento e Fortalecimento do
Cooperativismo em Mato Grosso do Sul, o
Procoop.
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