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Caro estudante,

Parabéns pela aprovação! Você agora faz parte de um seleto time, o time da melhor 
e maior universidade pública do estado de Mato Grosso do Sul, a nossa UFMS.

Na UFMS você realizará seus sonhos, por meio do acesso a um ensino superior 
de qualidade, inclusivo e inovador, que fará a diferença na sua formação profissio-
nal e abrirá portas no mercado de trabalho.

Nossa equipe, formada por 3.500 técnicos e professores, é qualificada e prepara-
da para lhe auxiliar nessa caminhada que se inicia hoje. Nós trabalhamos para o 
desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil nas áreas da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e a estrela é você.

Participe e mergulhe nesse novo mundo, o mundo UFMS. Um mundo repleto de 
oportunidades. São inúmeras ações que vão além da sua formação em sala de 
aula, incluindo atividades complementares e oportunidades de bolsas de ensino, 
pesquisa e extensão em projetos que fortalecem suas habilidades e desenvolvem 
competências. Lembre-se: serão dias e anos preciosos que ficarão marcados para 
sempre em sua trajetória. Por isso, aproveite cada minuto, com foco nos seus 
sonhos. Ao final de tudo, uma coisa será a certeza de todos nós: “Valeu a pena! 
Tenho orgulho de ser UFMS!”

Bem-vindo à nossa Universidade.
Bem-vindo ao mundo UFMS!

Um grande abraço, com votos de sucesso,

Reitor
Marcelo Augusto Santos Turine

Vice-Reitora
Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo

BOAS-VINDAS
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Com 58 anos de história e 42 anos 
de criação, a UFMS se orgulha de ser 
a maior e melhor universidade públi-
ca, gratuita, de qualidade e inclusiva 
do Estado, alcançando mais de 26 mil 
alunos em 2021. A Universidade ofere- 
ce cursos de graduação, presencial e 
a distância e de pós-graduação lato e 
stricto sensu. Para atender a toda essa 
demanda, a Instituição reúne 3,5 mil 
servidores, entre docentes e técnico-
-administrativos.
Os câmpus estão localizados em Cam-
po Grande (Cidade Universitária) e nas 
cidades de Aquidauana, Chapadão do 
Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova 
Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e 
Três Lagoas.

A UFMS promove o acesso ao ensi-
no superior público, gratuito, de quali-
dade e inclusivo e tem como objetivo 
essencial o aprimoramento do ensino 
e o estímulo às atividades de pesqui-
sa, de extensão, empreendedorismo e 
inovação. Em sua trajetória histórica, 
a UFMS busca consolidar seu com-
promisso social com a comunidade 
sul-mato-grossense, gerando conheci-
mentos voltados à necessidade regio-
nal, com a implantação de cursos de li-
cenciatura e bacharelados em distintas 
áreas do conhecimento.
A UFMS participa ativamente da pre-
servação de recursos naturais, espe-
cialmente da fauna e flora do pantanal 
e do cerrado, ícones da região, e de-
senvolve projetos com comunidades in-
dígenas, outro símbolo de nossa iden-
tidade.
A Universidade também tem como 
meta o desenvolvimento de centros 
de excelência ampliando, potenciali-
zando e aperfeiçoando a qualidade do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da 
inovação para o desenvolvimento de 
Mato Grosso do Sul, do Brasil e de-
mais países.

NOSSA

HISTÓRIA
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Pró-Reitorias

Administração e
Infraestrutura - Proadi
Administra os materiais, suprimentos 
e o patrimônio da Instituição e as ativi-
dades relacionadas a obras, reformas, 
manutenção, segurança, limpeza e 
transporte.

Assistência Estudantil - Proaes
Cuida do planejamento, coordenação, 
acompanhamento e avaliação da polí- 
tica estudantil da UFMS e das ativida- 
des dirigidas a todos os estudantes.

Extensão, Cultura e
Esporte - Proece
Fomenta a extensão, o esporte e as 
ações artístico-culturais da UFMS.

Gestão de Pessoas - Progep
Responsável pela administração de 
pessoal e de recursos humanos.

Graduação - Prograd
Realiza o acompanhamento, a gestão 
e avaliação dos cursos de graduação 
da UFMS.

Pesquisa e
Pós-Graduação - Propp
Responsável pela orientação, coorde-
nação e avaliação das atividades de  
pesquisa e pós-graduação da Univer-
sidade.

Planejamento, Orçamento
e Finanças - Proplan
Unidade que orienta, coordena e avalia 
o sistema de planejamento, orçamento 
e relações institucionais da UFMS.

ORGANIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA
Reitoria
Responsável pela liderança e gestão da Universidade.
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Procuradoria Jurídica
Representa a Universidade junto aos 
órgãos competentes e assegura que a 
Instituição cumpra as determinações da 
Advocacia Geral e do Tribunal de Con-
tas da União.

Auditoria Interna
Setor que organiza ações de controle 
da legalidade, legitimidade e avaliação 
da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial da Instituição.

Ouvidoria
É o canal pelo qual a UFMS aprimora 
o atendimento e a prestação do servi- 
ço público da Instituição. O objetivo é 
estimular a participação e a conscienti- 
zação da população para alcançar um 
serviço público de qualidade.

Avaliação Institucional - Dides
Coordena as diversas ações de ava- 
liação interna e externa que envolvem 
a UFMS.

Agências

Comunicação Social e
Científica - Agecom
Coordena os veículos e fluxos de comu- 
nicação internos e externos e realiza a 
assessoria de imprensa da Instituição.

Agência de Educação Digital e
a Distância - Agead
Responsável pela articulação das políticas de 
ofertas de cursos e atividades mediadas por 
TICs (Tecnologias da Informação e Comunica-
ção) de cursos de graduação, pós-graduação 
e extensão na modalidade a distância.

Desenvolvimento, Inovação e
Relações Internacionais - Aginova
Promove a inovação e o empreendedorismo 
e trabalha em prol do fortalecimento das rela-
ções entre a Universidade, Empresas, Gover-
no e Sociedade.

Tecnologia da Informação e
Comunicação - Agetic
Coordena, orienta, supervisiona, executa e 
controla as atividades de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC) da Universidade.
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Unidades Acadêmicas
São responsáveis pela coordenação de todas as atividades administrativas e aca-
dêmicas de ensino, pesquisa e extensão, inovação e empreendedorismo.

Câmpus
Aquidauana - CPAQ
Chapadão do Sul - CPCS
Corumbá - CPAN
Coxim - CPCX
Naviraí - CPNV
Nova Andradina - CPNA
Paranaíba - CPAR
Ponta Porã - CPPP
Três Lagoas - CPTL

Institutos e Escola
Química - INQUI
Matemática - INMA
Integrado de Saúde - INISA
Biociências - INBIO
Física - INFI
Administração e Negócios - ESAN
 

25
UNIDADES

9
CÂMPUS

10
FACULDADES

5
INSTITUTOS

1
ESCOLA

Faculdades
Artes, Letras e Comunicação - FAALC
Ciências Farmacêuticas, Alimentos
e Nutrição - FACFAN
Ciências Humanas - FACH
Computação - FACOM
Direito - FADIR
Educação - FAED
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo
e Geografia - FAENG
Medicina - FAMED
Medicina Veterinária e Zootecnia - FAMEZ
Odontologia - FAODO
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Secretarias Acadêmicas de
Graduação
As Secretarias Acadêmicas acompa-
nham e executam todas as ativida-
des ligadas aos cursos de graduação, 
e são responsáveis pela emissão de 
documentos como Histórico Escolar, 
Comprovante de Matrícula, entre ou-
tros. Elas estão presentes em todas as 
Unidades Acadêmicas e também fun-
cionam 24 horas on-line.
Os documentos podem ser solicitados 
presencialmente ou emitidos eletro-
nicamente, pelo Sistema de Controle 
Acadêmico – Siscad ou pelo aplicativo 
“Sou UFMS”, disponível na PlayStore 
e na App Store. Por meio do aplicativo, 
o estudante também pode visualizar os 
horários das disciplinas, as frequên-
cias, as notas e fazer pesquisas no 
acervo bibliográfico.

Secretarias Acadêmicas de Pós-Graduação
Responsáveis pelo acompanhamento de todas as atividades dos cursos de pós-
graduação, as Secretarias Acadêmicas disponibilizam acesso a documentos 
como atestado de matrícula, certificados, requerimentos, editais de  fomento,  en-
tre outros. Para acompanhar notas e frequências das disciplinas, os estudantes 
podem utilizar o Sistema de Gestão da Pós-Graduação.
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RGA

O Registro Geral Acadêmico (RGA) é o 
código de identificação que os alunos 
recebem ao realizar a matrícula.

Identidade Estudantil

Um documento super importante é a 
Identidade Estudantil. Ela é uma ma- 
neira de comprovar quem é estudante 
da UFMS e garante o acesso aos es-
paços da Universidade, ao acervo das 
bibliotecas, aos restaurantes univer-
sitários e dá acesso a meia entrada, 
quando disponível, em shows, cinemas 
e espetáculos culturais.
O cartão é fornecido pela UFMS para 
identificação de todos os estudantes 
regularmente matriculados nos cursos 
de graduação e pós-graduação ao lon- 
go de sua vida universitária, com RGA 
ativo. É um documento pessoal e in- 
transferível.

O que é o Siscad? Com que fre-
quência eu devo acessar o Siscad?
 
O Siscad é o sistema informatizado de 
controle, registro, acompanhamento e 
divulgação de informações acadêmi-
cas. Nele, os estudantes podem acom-
panhar o índice de frequência, notas e 
ter acesso aos Planos de Ensino das 
disciplinas. É recomendado que os 
estudantes acessem o Siscad no mí-
nimo uma vez por semana.

Passaporte UFMS

Passaporte UFMS é o sistema que 
gerencia as contas de usuários para 
acesso aos computadores e sistemas 
da Universidade, por meio de um lo- 
gin e senha pessoais. Ele é necessá- 
rio para utilização da rede Wi-Fi e para 
preencher o requerimento acadêmico 
on-line, e pode ser criado no site 
passaporte.ufms.br.

VIDA

ACADÊMICA

http://passaporte.ufms.br
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Matrícula e Renovação da Matrícula

A matrícula estabelece o vínculo acadêmico de um estudante com um curso de 
graduação ou pós-graduação da UFMS. A primeira matrícula a renovação (a partir 
do segundo semestre) são realizadas de forma on-line.

Todo estudante da UFMS deve fazer a renovação da matrícula!

A renovação da matrícula é realiza- da 
todo semestre por meio do Sis- tema 
Acadêmico – Siscad e a ação é feita 
em quatro etapas:
1. Seleção de disciplinas on-line, pelo 
estudante;
2. Verificação de matrículas, pela Coor-
denação de Curso: verificação e ajus-
tes das pendências da etapa de sele-

ção de disciplinas on-line;
3. Ajustes de matrícula, pelo estudante: 
realização de eventuais adequações, 
após os ajustes feitos pela Coordena-
ção de Curso;
4. Validação de matrículas, pela Secre-
taria Acadêmica: registro no Siscad da 
confirmação, ajustes e ade- quação de 
todas as matrículas.

Regulamento disciplinar

A UFMS possui um conjunto de normas para assegurar a organização, harmonia 
e o respeito no ambiente universitário. O estudante deve ter sua conduta e pro- 
cedimentos pautados nos seguintes princípios:
•  Promoção e defesa da dignidade da pessoa humana;
•  Busca e promoção da equidade;
•  Solidariedade;
•  Não discriminação de qualquer natureza;
•  Integração social;
•  Defesa da paz;
•  Democratização da educação;
•  Pluralismo de ideias, crenças e concepções.
Acesse aqui o Regulamento Disciplinar do Estudante para conferir todos os di- 
reitos e deveres dos estudantes.

http://www.ufms.br
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Semana de Recepção de Calouros

Durante a primeira semana do semestre letivo é realizada a Recepção Institu- 
cional de Calouros em todos os câmpus da Universidade. Cada unidade é res- 
ponsável por elaborar atividades informativas e recreativas com o intuito de dar 
suporte para o acadêmico neste novo ciclo. O acolhimento é feito pela Universi- 
dade e por grupos e entidades estudantis.

Cidade Universitária

Campus de Chapadão do Sul

Campus de Aquidauana

Campus de Coxim
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Campus de Naviraí

Campus do Pantanal

Campus de Ponta Porã

Campus de Nova Andradina

Campus de Paranaíba

Campus de Três Lagoas
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Calendário acadêmico
 
É o documento oficial da Instituição 
que estabelece as atividades e ações 
a serem desenvolvidas no decorrer do 
período letivo. Para visualizar o Calen- 
dário Acadêmico 2021 da UFMS, clique 
aqui.
Fique de olho:

Agosto
2: Início do Segundo semestre letivo
2 a 6 – Semana de Desenvolvimento
Profissional da UFMS
5 a 8 - 2ª Etapa da Renovação de
Matrícula na Graduação
31 - Prazo final para matrículas nos 
Cursos de Residências Médica e Mul-
tiprofissional

Setembro
13 a 17 – Integra UFMS 2021

Outubro
25 a 29 – Festival Mais Cultura UFMS

Dezembro
4 - Término do Segundo semestre le-
tivo
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.  

Calendário acadêmico

D

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fique

de ol
ho!

https://prograd.ufms.br/files/2020/10/RES-COUN-n-60-Calendario-Academico-2021.pdf
https://prograd.ufms.br/files/2020/10/RES-COUN-n-60-Calendario-Academico-2021.pdf
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Regime Especial

Trata-se de realizar suas atividades acadêmicas no espaço domiciliar, hospitalar 
ou mesmo escolar, em compensação à ausência às aulas por um motivo justificá-
vel. Assim, para solicitar o regime especial, é preciso estar em uma das seguintes 
situações:
•  Apresentar doença, infecção, traumatismo ou outra condição de saúde que in-
capacite a frequência às aulas por mais de sete dias consecutivos;
•  Estar em gestação, a partir do oitavo mês, por três meses, exceto em caso de 
gravidez de risco comprovada por atestado médico;
•  Estar matriculado em um Órgão de Formação de Reserva que exija a ausência 
nas atividades por força de exercícios ou manobras;
•  Ser reservista e for convocado para fins de apresentação das reservas ou ceri- 
mônia cívica do dia do reservista;
•  Ser convocado pelo Poder Judiciário;
•  Para participar nas reuniões dos Órgãos Colegiados da UFMS, na condição de 
membro;
•  Para doar de sangue, no máximo uma vez por semestre;
•  Para representar a UFMS em atividades esportivas, artísticas e culturais oficiais;
•  Para apresentar trabalhos em eventos técnico científicos;
•  Ter ingressado no curso de graduação após o início do período letivo, em de-
corrência da necessidade de aproveitamento de estudos ou das chamadas adi-
cionais previstas no processo seletivo.
A duração total do Regime Especial não pode ultrapassar trinta dias letivos, a fim 
de evitar prejuízos para a continuidade do processo pedagógico de aprendiza-
gem. Ultrapassado o prazo de trinta dias, a matrícula será convertida em tranca-
mento pela Coordenação de Curso.
O regime especial deve ser solicitado por meio do preenchimento do requeri- 
mento acadêmico, disponível neste link.

O estudante pode pedir revisão das suas avaliações?

O estudante terá direito à revisão de suas avaliações, no prazo de cinco dias 
letivos após a divulgação das notas no Siscad, dirigido ao professor em primeira 
instância, por meio de requerimento próprio.
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• 

•

• 

• 

•
•

•
•
•
•

.

O estudante pode pedir revisão das suas avaliações?

Regime Especial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -   

se você est
á

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2020/12/INSTRUCAO_NORMATIVA_CONJUNTA_PROGRAD_PROPP_RTR_n_7_de_15-12-2020..pdf&hl=pt_BR
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Para ser aprovado

Média superior a 6,0
O estudante que obtiver Média de Aproveitamento (MA) superior a 6,0 (seis vírgu-
la zero) será considerado aprovado por nota.

Frequência
O estudante que não alcançar, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) de 
frequência nas aulas de uma disciplina e/ou participação nas atividades pe- da-
gógicas previstas no Plano de Ensino, será reprovado por faltas. Caso seja ne-
cessário faltar por alguns dias, a Coordenação de Curso deve ser contata para 
avaliar a possibilidade de contemplação pelo Regime Especial.

Se o estudante perceber que houve 
erro no lançamento da sua frequên-
cia o que ele pode fazer?

O estudante tem direito ao pedido de re-
visão da frequência no prazo de até quin-
ze dias letivos após a realização da aula e 
divulgação no Siscad. O pedido deve ser 
dirigido ao professor da disciplina em pri- 
meira instância e deve especificar quais as 
aulas em que foram atribuídas ausências e 
a presença na atividade ou aula.
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Estágios: Obrigatório e
Não Obrigatório
Estágio é a atividade desenvolvida 
pelos estudantes com o objetivo de 
complementar a aprendizagem, por 
meio da vivência dos conteúdos ob-
tidos em aula no mundo do trabalho, 
seja em instituições públicas e priva-
das ou por meio do acompanhamento 
de profissionais liberais.
O estágio obrigatório é uma discipli-
na dentro da grade curricular, logo, 
é ele é necessário para que se pos-
sa concluir o curso. Já o estágio na 
modalidade não obrigatória prevê 
vínculo trabalhista entre o estudante 
e a empresa. Ele é obtido diretamen-
te pelo aluno, deve ser remunerado 
e ter contrato com duração de um a 
dois anos. Mais informações podem 
ser acessadas no Portal do Estágio.

FORMAÇÃO

COMPLEMENTAR

Ensino, Pesquisa e Extensão
Na UFMS há vários programas em que são desenvolvidas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Os estudantes interessados podem acompanhar o Portal  
da Prograd para ter acesso aos editais. Os programas são:
•  Programa de Educação Tutorial – PET;
•  Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde);
•  Programa de Monitoria;
•  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid;
•  Programa Institucional de Iniciação Científica;
•  Programa Residência Pedagógica;
•  Ligas Acadêmicas;
•  Projeto de Ensino de Graduação – PEG.

https://estagio.ufms.br/
https://prograd.ufms.br/
https://prograd.ufms.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 25

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) é um Progra-
ma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
que tem o objetivo de melhorar a formação de acadêmicos dos cursos de licen-
ciatura, inserindo-os no espaço escolar para participar de atividades ligadas à sua 
futura ação como docente.
As atividades são desenvolvidas por grupos compostos por acadêmicos de li- 
cenciatura, docentes das instituições de ensino superior (que atuam como tu- 
tores dos grupos) e professores das escolas públicas da educação básica (que 
atuam como supervisores da ação dos acadêmicos nas escolas públicas). Clique 
aqui para acessar o site do Pibid.

Programa Institucional de Iniciação Científica
O Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária (Pivic) visa estimu-
lar os estudantes voluntários do ensino superior nas atividades, metodologias, 
conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento científico e tecnológico, 
buscando incentivar novos talentos e despertar a vocação científico-tecnológica 
do aluno.
Os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), Iniciação 
Tecnológica e Inovação (Pibiti) e de Ações Afirmativas (Pibic-AF) visam apoiar a 
política de Iniciação Científica por meio da concessão de bolsas a estudantes de 
graduação integrados na pesquisa científica. Os estudantes tornam-se bolsistas 
a partir da indicação dos orientadores.

Programa de Monitoria
Pelo P rograma de Monitoria os acadêmicos dos cursos de graduação re- cebem 
bolsas para atuar como auxiliares dos professores das disciplinas, ajudando-os 
a corrigir exercícios, desenvolver atividades práticas, ofertar plantão de dúvidas, 
entre outras atividades.
Para ser monitor, o acadêmico precisa ser aprovado na disciplina com bom apro-
veitamento e ter passado por processo seletivo. Mais informações sobre o progra-
ma podem ser solicitadas pelo e-mail diap.prograd@ufms.br.

Extensão Universitária (Enex)
A UFMS promove e incentiva atividades que façam a articulação entre o ensino e 
pesquisa, por meio de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de servi-
ço. As ações são selecionadas por meio de editais divulgados no site da Proece 
e têm o objetivo de fortalecer a relação com a sociedade.

https://pibid.ufms.br/
https://pibid.ufms.br/
http://diap.prograd@ufms.br
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Empresa Júnior (EJ)
As empresas juniores são criadas e administradas por alunos de graduação ou de 
cursos tecnológicos para ampliar o crescimento pessoal e profissional por meio 
do oferecimento de serviços de qualidade e abaixo do custo no mercado, contri-
buindo para o desenvolvimento do empreendedorismo na região.
O Programa UFMS Júnior visa fomentar a cultura do empreendedorismo no meio 
acadêmico por meio do apoio, direcionamento e acompanhamento das atividades 
de fundação e manutenção de Empresas Juniores no âmbito da Universidade. A 
UFMS possui um regulamento próprio que apoia e facilita a criação e a manuten-
ção das Empresas Juniores. Clique aqui para visualizar as EJs reconhecidas da 
Instituição.

Associações Atléticas
As Associações Atléticas são geridas por 
acadêmicos de um ou mais cursos com o 
objetivo de promover ações sociais, espor-
tivas e recreativas, como campanhas de 
doação de agasalhos, jogos universitários, 
venda de kits e realização de festas.

Centros Acadêmicos e 
Diretório Central
Os Centros Acadêmicos  (CA)  e o Diretó-
rio Central dos Estudantes (DCE) possuem 
a função de atuar de forma política junto 
à Universidade, como representações es-
tudantis. Nelas, os estudantes podem se 
mobilizar em prol de melhorias para os cur-
sos e para a UFMS como um todo.

 

https://ufmsjr.ufms.br/
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Teatro Glauce Rocha
Localizado na Cidade Universitária, em Campo Grande, o Teatro Glauce Rocha é 
considerado o mais importante palco do estado de Mato Grosso do Sul. O espaço 
conta com mais de 700 lugares e foi batizado em homenagem a atriz nascida na 
capital. Ao longo do ano, o Glauce Rocha recebe apresentações artísticas e cul-
turais, e espetáculos de dança, música e teatro. O local também sedia cerimônias 
de colação de grau, seminários, encontros e congressos.

Museu Arqueológico - Muarq
O Muarq coleta e investiga dados pré-históricos e a história regional. O acervo, 
criado em 2006, possui mais de 150 mil peças, algumas com até 12 mil anos de 
história, todas encontradas em território sul-mato-grossense. O museu está loca-
lizado em Campo Grande, no primeiro andar do Memorial da Cultura e Cidadania 
Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

Memorial Henrique Spengler
O Memorial Henrique Spengler é um espaço aberto de guarda e conser- vação das 
obras e dos objetos pessoais do artista plástico Henrique de Melo Spengler, figura 
de expressiva atuação nas esferas política e cultural de Mato Grosso do Sul, espe-
cialmente nas questões relacionadas à construção identitária sul-mato-grossense, 
tema principal abordado em sua arte. As gravuras e telas produzidas por Spengler 
inspiram-se na iconografia Kadiwéu. O Memorial está sob coordenação do Campus 
de Coxim (CPCX) e fica localizado no município.

Casa da ciência
A Casa da Ciência é um projeto de extensão do Instituto de Física (Infi). O espaço 
fica localizado na Cidade Universitária e tem o propósito de popularizar e difundir 
a ciência, promover a inclusão social e estimular jovens para as carreiras cientí-
ficas.

Você sabia?
Como forma de contribuir com a vida cultural e artística de Mato Grosso do 
Sul, a UFMS possui auditórios em todos os câmpus para a realização des-
sas atividades.

EVENTOS, ARTE E

CULTURA
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Ginásio Moreninho
Inaugurado em 1976 e localizado na Cidade Universitária, o Ginásio de Esportes 
Eric Tinoco Marques, conhecido como Moreninho, é um importante espaço para 
prática esportiva na UFMS. Além de aulas para alunos do Curso  de Educação 
Física e treinamento dos times esportivos de handebol, futebol e lutas, o ginásio 
recebe eventos como o Integra UFMS, a Feira de Tecnologias, Engenharias e 
Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) e exposições.

Estádio Morenão
Inaugurado em 7 de março de 1971, o Estádio Pedro Pedrossian, o popu- lar 
Morenão, é um patrimônio cultural e esportivo da sociedade sul-mato-grossense. 
Projetado pelos arquitetos Avedis Balabanian e Ciríaco Maymone, o local possui 
cerca de 50 mil metros quadrados e capacidade para 30 mil pessoas, sendo con-
siderado o maior estádio universitário do país.

Além da Cidade Universitária, a UFMS possui quadras esportivas nos câm-
pus de Três Lagoas, Aquidauana, Pantanal e Ponta Porã.
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Eventos Institucionais

Arraial UFMS
Com o intuito de celebrar festividades 
tradicionais da cultura brasileira e inte-
grar as comunidades interna e externa, 
a Universidade promove anualmente o 
Arraial UFMS. O evento é realizado em 
todos os câmpus, no retorno às aulas 
do segundo semestre letivo, e conta 
com uma programação especial com 
concurso de barracas típicas, quadri-
lhas e apresentações musicais.

Integra UFMS
O Integra UFMS é o maior evento cien-
tífico de Mato Grosso do Sul. Nele se 
integram a Feira de Tecnologias, En- 
genharias e Ciências de Mato Grosso 
do Sul (Fetec MS) e os encontros do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Inicia- ção Científica (Pibic), Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid), Programa de Educa-

 
ção Tutorial (PET), Extensão Universi-
tária (Enex) e as Empresas Júniores da 
UFMS. O evento é aberto para toda a 
comunidade e recebe visitas de estu-
dantes de escolas públicas e particula-
res de todo o estado. Também são ofe-
recidas oficinas, minicursos, palestras 
e outras atividades educativas, com o 
intuito de trazer a sociedade para den-
tro da Universidade. Acesse o site para 
mais informações.

Show de Verão
Realizado gratuitamente em todos os 
câmpus, o Show de Verão é a maior 
atividade integradora de recepção aos 
calouros, repleta de atrações musicais 
regionais.

https://integra.ufms.br/
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Para que os estudantes possam permanecer e desfrutar da vida universitária ao 
máximo, a UFMS dispõe de auxílios financeiros voltados para acadêmicos em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para solicitar qualquer auxílio, o es-
tudante deve comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e 
meio vigente. Além disso, todos os câmpus da Universidade possuem tradutores 
e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e assistentes sociais para 
atendimento dos estudantes.
A Proaes é responsável pelas ações de integração, serviço social e de promoção 
à saúde e bem-estar dos acadêmicos. Para atender a todos, a Proaes conta com 
o auxílio das Secretarias de Apoio para Assuntos Estudantis (Secae), divisões 
subordinadas que auxiliam diretamente os estudantes de cada campus.

Auxílio Permanência
O Auxílio Permanência contribui com as despesas básicas dos estudantes duran-
te o período de graduação na Universidade.

Auxílio Alimentação
O Auxílio Alimentação é destinado ao atendimento das necessidades de alimen-
tação dos estudantes e é ofertado nas unidades que não possuem Restaurante 
Universitário (RU).

Auxílio Moradia
O Auxílio Moradia é destinado ao custeio de locação de imóveis para que os es-
tudantes possam cursar a graduação.

Auxílio Creche
O auxílio Creche é voltado para estudantes que possuem a guarda legal de crian-
ças menores de seis anos.

Fique atento!
Procure a Proaes ou as Secretarias de Assuntos Estudantis (Secae) de seu 
campus para informações sobre auxílios e serviços.

PERMANÊNCIA E

QUALIDADE DE VIDA
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Auxílio para Participação de
Estudantes em Eventos
Para contribuir com a formação aca-
dêmica dos estudantes, a UFMS dá 
apoio financeiro para participação em 
eventos de caráter científico e técnico-
científico, de inovação e empreende-
dorismo, artísticos e culturais.

Auxílio Emergência
O Auxílio Emergência é ofertado aos 
estudantes que estejam com dificulda-
des socioeconômicas emergenciais, 
inesperadas e momentâneas,  priori-
tariamente  ingressantes ou oriundos 
de município distinto da localização do 
campus no qual está matriculado.

Bolsa Promisaes
A Bolsa Promisaes oferece apoio financeiro a alunos estrangeiros participantes 
do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) regularmente ma-
triculados em cursos de graduação em instituições federais de educação superior 
que tenham bom desempenho estudante, de acordo com as exigências da uni-
versidade em que estuda.
Resumindo... Os estudantes de graduação em Campo Grande devem sempre 
procurar a Proaes para solucionar dúvidas e obter informações. Já os estudan- 
tes dos demais câmpus – Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova 
Andradina, Pantanal, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas – devem procurar a 
Secae.

Auxílio Apoio Pedagógico
O Auxílio Apoio Pedagógico é concedido aos estudantes da UFMS para ministra-
rem aulas de revisão dos conteúdos da educação básica. As turmas são forma-
das, preferencialmente, por estudantes vulneráveis, contribuindo para a redução 
da evasão escolar.

Os estudantes de graduação em Campo Grande devem sempre procurar 
a Proaes para solucionar dúvidas e obter informações. Já os estudantes 
dos demais câmpus - Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova 
Andradina, Pantanal, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas - devem procurar 
a Secae.
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Campanha Eu Respeito
A cada mês um tema é trabalhado por todos os câmpus na campanha Eu Res-
peito, que tem o intuito de promover conhecimento e conscientização acerca dos 
mais variados assuntos, em prol de uma melhor convivência no ambiente univer-
sitário.
Entre os temas abordados na Eu Respeito estão: saúde, sonhos, vida, integrali-
dade da pessoa, história, futuro, entre outros.

Programa UFMS Sustentável
Com foco na promoção de uma Universidade mais ecologicamente inteligente, 
o Programa UFMS Sustentável viabiliza ações verdes, como a coleta seletiva de 
lixos, distribuição de canecas para reduzir o uso de copos plásticos, economia de 
energia, entre outras. Para chamar a atenção das pessoas para as dependências 
da UFMS e para o consumo, a Proaes lançou adesivos com as frases Eu Admiro, 
Eu Cuido e Eu Economizo.
O adesivo Eu Admiro vem lembrar a empatia entre todos os alunos, professores 
e servidores da UFMS. Um sentimento que deve ser recíproco e cultivado para 
que o campus se torne um espaço cada vez mais agradável e melhor. Respeitar 
sempre o trabalho de motoristas, professores, técnicos, pessoal terceirizado, ou 
seja, todos os servidores.
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Já o adesivo Eu Cuido mostra a necessidade de cuidar e preservar tudo o que 
existe nos câmpus, seja material ou não. Nesse sentido, as imagens ilustrativas 
remetem aos livros da biblioteca, ao ambiente de sala de aula, aos equipamentos 
de laboratórios e também ao meio ambiente e ao lixo. Estão incluídos valores 
como conservação e preservação, sempre pensando no próximo.

Por fim, o adesivo Eu Economizo tem como princípio o uso consciente e  a redu-
ção do desperdício dos recursos, como energia, água, papel e copos descartá-
veis.
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Restaurante Universitário (RU)

O RU oferece alimentação para a comunidade universitária. Todos os estudantes 
matriculados em cursos de graduação e pós-graduação presenciais da UFMS, de 
todos os câmpus, podem realizar refeições nos restaurantes da Cidade Universi-
tária e dos câmpus de Aquidauana, do Pantanal e de Três Lagoas. O RU funciona 
de segunda à sexta, das 10h às 14h para o almoço e das 17h30 às 19h30 para o 
jantar. Clique aqui para ter acesso ao cardápio.

Em breve, a UFMS contará com RU em Corumbá e Aquidauana.

Bibliotecas
 
As bibliotecas da UFMS são de livre acesso para toda comunidade, interna e 
externa. Elas reúnem um dos maiores acervos físicos do estado: em toda a Uni- 
versidade, são mais de 350 mil livros e milhares de periódicos científicos, livros 
eletrônicos, teses e dissertações para auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. O acervo está em constante expansão e atualização para atender aos 
cursos de graduação e de pós-graduação, e dispõe de materiais especiais como 
documentos raros da história e geografia do estado e do repositório institucional, 
com as teses e dissertações dos programas de pós-graduação da Universidade. 
Para emprestar livros e utilizar os armários para armazenamento de pertences 
pessoais, é necessário fazer a identidade estudantil. Confira o acervo aqui.

Cursos de Línguas 

A UFMS conta com programas e cursos de línguas estrangeiras em todos os câm-
pus. O programa Idiomas Sem Fronteiras (IsF), promovido pelo Ministério da Edu-
cação, oferece testes de nivelamento e proficiência, e cursos on-line e presen-
ciais gratuitos. O Programa de Extensão de Ensino de Línguas – Progeli, oferece 
cursos de línguas a um preço acessível e serve de laboratório para acadêmicos 
que atuam como professores-instrutores, na condição de bolsistas de extensão.

SERVIÇOS

https://proaes.ufms.br/coordenadorias/assistencia-estudantil/diali/restaurante-universitario-cidade-universitaria/
https://bibliotecas.ufms.br/
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Clínica Odontológica
 
Referência no estado em atendimento odontológico, a Faculdade de Odontologia 
(Faodo) oferece à população, por meio da prática acadêmica, uma série de ser-
viços que compõem a formação do cirurgião-dentista, como dentística, cirurgia, 
endodontia, prótese, patologia bucal, entre outros. Há também Odontologia para 
Bebês, Odontopediatria e o tratamento direcionado às pessoas portadoras de 
necessidades especiais, seja de origem neurológica ou físico-motora. Clique aqui 
para mais informações.

Clínica Escola Integrada
 
A Clínica Escola Integrada, do Instituto Integrado de Saúde, tem por finalidade 
ações de ensino, pesquisa e extensão que ofereçam cuidado em saúde e pro-
movam a integração entre os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e 
demais cursos da área da saúde, com utilização de ferramentas de educação 
e trabalho interprofissional, e práticas colaborativas que promovam a saúde de 
pacientes, acadêmicos e servidores da UFMS e a população em geral, de acordo 
com o público alvo de cada projeto e disponibilidade de vagas.

Prática Jurídica
 
Por meio da cultura jurídica humanizada, a Prática Jurídica oferece uma forma-
ção sensível aos acadêmicos da Faculdade de Direito da UFMS, aproximando a 
teoria da prática por meio de um conjunto de ações processuais e contínuas de 
caráter educativo e pedagógico, social, cultural e científico.

https://faodo.ufms.br/secao-de-servico/
https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/clinica-escola-integrada/
https://praticajuridica.ufms.br/
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Atendimento Psicossocial
 
A UFMS oferta acompanhamento psicológico gratuito para a comunidade uni-
versitária e para a sociedade em geral. Os atendimentos são feitos por acadêmi-
cos estagiários, com supervisão de professores. O atendimento psicossocial da 
Universidade é referência para assistência à Saúde Mental de quadros leves e 
moderados.

Academia Escola
 
A Academia Escola é utilizada para as disciplinas práticas do curso de Educação 
Física, com a oferta de aulas de musculação e treinamento físico para a comuni-
dade acadêmica e público externo. Clique aqui para mais informações.

Brinquedoteca
 
Atende semanalmente filhos e filhas de servidores e estudantes da Universida-
de, com o objetivo de estimular o desenvolvimento psicológico, físico e social de 
crianças através do brincar. São aceitas crianças de 4 a 9 anos.

Escola de Música
 
A Escola de Música oferece aulas coletivas de instrumentos, canto e teoria musi-
cal. Todas as informações podem ser solicitadas em emusica.faalc@ufms.br.

https://faed.ufms.br/educacaofisica/
http://emusica.faalc@ufms.br.



