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Semana de Desenvolvimento Profissional está com inscrições abertas
A 5ª edição da Semana de Desenvolvimento Profissional está com inscrições abertas para mais de 120
atividades, que serão realizadas na primeira semana de agosto, de 2 a 6, das 8h às 22h, em todos os câmpus.

Editais Abertos – 2021.1
• Apoio aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu – PROAP/UFMS 2021

• Seleção da mostra e dos projetos finalistas da Fetec MS 2021 Virtual

• 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 (prorrogação)

• Seleção de trabalhos para apresentação no Integra UFMS 2021

• Seleção de projetos inovadores apresentados pelas empresas juniores da 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

Conexão UFMS - Plano de
Biossegurança 4.0 e Portaria
1.255-RTR/UFMS
Atenção para a nova versão do Plano de
Biossegurança e a Portaria 1.255 da UFMS, que
enfatizam o Modelo Híbrido e o Vacinômetro UFMS.

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.

Questionário da avaliação
institucional tem foco nas
disciplinas do primeiro semestre
Mais curto e focado nas disciplinas cursadas no
primeiro semestre de 2021, o questionário da
Avaliação Institucional está disponível para
professores e estudantes até 12 de agosto.

Inscrições para o Integra UFMS
2021 começam hoje
Até 6 de agosto, estudantes, técnicos, professores
e egressos da Universidade podem se inscrever
no mais importante evento científico do estado, o
Integra UFMS 2021.

UFMS está entre as melhores
universidades da América Latina
A UFMS foi classificada pela segunda vez no
ranking Universidades da América Latina 2021,
organizado pela Times Higher Education (THE),
na faixa 126–150 melhores universidades latinas,
entre as 177 instituições avaliadas.

Credenciamento permite
convênio com empresas de
tecnologia da informação
A Faculdade de Computação da UFMS obteve
credenciamento junto ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI), que possibilita a
realização de convênios para atividades de
pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informação

Últimas publicações da Editora
UFMS podem ser acessadas
gratuitamente
No mês de junho, a Editora UFMS publicou cinco
livros no Repositório Institucional da Universidade,
que perpassam as áreas de Geografia, Direito
Ambiental, Letras e Saúde. As obras são de
acesso aberto ao público.

Projeto dinamiza a agricultura
familiar na região do Bolsão
Contando com financiamento via edital do CNPq,
pesquisadores do Campus de Três Lagoas
(CPTL) implantaram, em 2017, o Núcleo de
Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica
(NEA) da região do Bolsão, em Mato Grosso do
Sul.
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