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Nova versão de Plano de
Biossegurança traz Modelo
Híbrido e Vacinômetro
Foi publicada hoje, 12, a Portaria 1.255-RTR/UFMS,
de 9 de julho de 2021, que dispõe sobre as medidas
de proteção à Comunidade Universitária em virtude
da Covid-19. A quarta versão do Plano de
Biossegurança da Universidade também está
disponível em ufms.br/coronavirus. Responda a um
breve questionário e nos ajude na campanha contra
o coronavírus. Acesse: link.ufms.br/vacinometro.

Diretores tomam posse e destacam a importância da gestão para a
Universidade

Na última semana, o reitor Marcelo Turine e a vice-reitora Camila Ítavo deram posse aos diretores dos câmpus
de Chapadão do Sul, Coxim e Paranaíba, e dos Institutos de Matemática e Química. Foram quatro novas
posses e uma recondução para o cargo.

Reitoria homenageia ex-diretores de unidades da administração setorial
O reitor Marcelo Turine e a vice-reitora Camila Ítavo prestaram homenagem aos ex-diretores de unidades da
Cidade Universitária e dos câmpus, reconhecendo o bom trabalho desenvolvido pelos profissionais à frente das
unidades institucionais.

Editais Abertos – 2021.1
• Seleção da mostra e dos projetos finalistas da Fetec MS 2021 Virtual

• Apoio à execução do Cursinho UFMS

• Seleção de propostas para apoio dos periódicos da UFMS

• Vagas remanescentes para cadastro de professores formadores/orientadores nos cursos de
Especialização a distância da UAB/UFMS

• Seleção de trabalhos para apresentação no Integra UFMS 2021

• Seleção de projetos inovadores apresentados pelas empresas juniores da UFMS

• Processo seletivo para professor substituto na UFMS

• 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 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

• Seleção de auxílio para pagamento de taxas de publicação e serviços de revisão de artigos científicos

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

Vacina contra influenza diminui as
infecções causadas por doenças
respiratórias graves
Na UFMS é possível se vacinar contra a influenza
na Clínica Escola Integrada, mas lembrando que a
campanha está na sua última semana. O Ministério
da Saúde determinou que todos os maiores de seis
meses podem tomar a dose do imunizante.

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.
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Inscrições abertas para a
Semana de Desenvolvimento
Profissional 2021
Entre os dias 2 a 6 de agosto, a UFMS promoverá
a 5a edição da Semana de Desenvolvimento
Profissional. Serão mais de cem atividades, entre
palestras, oficinas e minicursos oferecidos por
todos os câmpus e na Cidade Universitária.

UFMS é selecionada como nova
unidade Embrapii
Universidade está entre os oitos novos grupos de
pesquisas credenciados para desenvolver
projetos de inovação com a indústria brasileira e
terá R$ 15 milhões para investir em projetos de
inovação realizados em parceria com a indústria.

Universidade recebe veículo
elétrico para desenvolvimento de
pesquisas
Na última segunda-feira (5), a UFMS recebeu um
veículo elétrico para uso institucional. O projeto
incentivará a mobilidade elétrica por meio do
veículo e da instalação de um eletroposto para
bicicletas, que já está em construção na Cidade
Universitária.

Projeto desenvolvido por
professores do Instituto de
Física recebe apoio de
multinacional
A UFMS foi uma das três universidades
contempladas no Edital da Água 2021, lançado
pela Mosaic Fertilizantes e Instituto Mosaic, com o
objetivo de promover ações de melhoria da gestão
dos recursos hídricos nas comunidades.
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