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Sou UFMS
Como conexão de todas as
unidades, o Sou UFMS tem
o objetivo de promover o
pertencimento e o orgulho
de ser UFMS.
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BOAS VINDAS
Caro estudante,
Parabéns pela aprovação! Você agora faz parte do 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 profissional e abrirá
portas no mercado de trabalho.
Nossa equipe, formada por 3.500 técnicos e professores, é
qualificada e preparada para auxiliar você na caminhada que
se inicia hoje. Nós trabalhamos para o desenvolvimento do
estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil nas áreas da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo; e a estrela é você.
Participe e mergulhe no nosso 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!”

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Bem-vindo e bem-vinda à nossa Universidade.
E ao mundo UFMS!
Ótima leitura e um grande abraço,

Marcelo Turine e Camila Ítavo
Reitor
2020-2024

8

Vice-reitora
2020-2024

“Desenvolver e socializar o
conhecimento, formando
profissionais qualificados para a
transformação da sociedade e o
crescimento sustentável do país.”

VISÃO DA UFMS
“Ser uma universidade reconhecida
nacional e internacionalmente por
sua excelência no ensino, pesquisa,
extensão e inovação.”

VALORES
DA UFMS
• Ética
• Respeito
• Transparência
• Efetividade

Bandeira
da UFMS

HINO DA UFMS
Letra: Geraldo Vicente Martins
Composição: Marcelo Fernandes Pereira

Em terras luminosas,
Real coração do Brasil,
Nas trilhas de Rondon,
A riqueza do Estado surgiu.
Cerrado e Pantanal,
Natureza de vida e amores,
Trabalho acolhedor,
O legado de bons servidores.
Um sonho sul-mato-grossense,
Nova realidade,
Brilha imponente,
Eterna e vivaz,
Pelos campos do conhecimento.
De grandeza sem igual,
Evocada em tons de azul,
A nossa Federal,
Joia de Mato Grosso do Sul.
Desponta no cenário,
Como templo de vasto saber,
Local de lealdade,
De respeito, estudo e viver.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

MISSÃO DA UFMS

• Interdisciplinaridade
• Profissionalismo
• Sustentabilidade

ACESSE PARA OUVIR
O HINO DA UFMS

• Independência
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NOSSA HISTÓRIA
Com 60 anos de história e 43 anos de criação a ser completado em 5 de julho
de 2022, a UFMS se orgulha de ser a maior e melhor universidade pública,
gratuita, de qualidade e inclusiva do Estado, alcançando mais de 26 mil alunos
em 2021. A Universidade oferece cursos de graduação (presencial e a distância)
e de pós-graduação (lato sensu, mestrado e doutorado). Para atender a toda
essa demanda, a Instituição reúne 3,5 mil servidores, entre docentes e técnicoadministrativos.
Os câmpus estão localizados em Campo 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 ensino superior público, gratuito, de qualidade e inclusivo
e tem como objetivo essencial o aprimoramento do ensino e o estímulo às atividades
de pesquisa, de extensão, empreendedorismo e inovação. Em sua trajetória, a UFMS
busca consolidar seu compromisso social com a comunidade sul-mato-grossense,
gerando conhecimentos voltados à necessidade regional, com a implantação de
cursos de licenciatura e bacharelados em distintas áreas do conhecimento.
A UFMS participa ativamente da preservação de recursos naturais, especialmente
da fauna e flora do Pantanal e do Cerrado, ícones da região, e desenvolve projetos
com comunidades indígenas, outro símbolo de nossa identidade.
A Universidade também tem como meta o desenvolvimento de centros de
excelência ampliando, potencializando e aperfeiçoando a qualidade do ensino,
da pesquisa, da extensão e da inovação para o desenvolvimento de Mato Grosso
do Sul, do Brasil e demais países.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Monumento Símbolo
Construído em 1970, na entrada da Cidade Universitária, em Campo
Grande, o Monumento Símbolo da UFMS, carinhosamente apelidado
de “Paliteiro”, é um projeto de autoria do arquiteto Caetano Francarolli,
que se inspirou na juventude para realizá-lo. A obra é composta por um
conjunto de 24 colunas horizontais nascendo da água, que representa
a vida, e oferece o sentido de movimento, expressando o dinamismo
da juventude. As colunas orientadas para o alto, indicando o infinito,
representam as aspirações sem limites dos jovens de nossa terra.
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Campo Grande

9 CÂMPUS
Aquidauana,
Chapadão do Sul,
Corumbá, Coxim,
Naviraí, Nova
Andradina
Paranaíba, Ponta
Porã e Três Lagoas

10 POLOS EAD
Água Clara,
Bataguassu,
Bela Vista, Bonito,
Camapuã,
Costa Rica, Japorã,
MIranda, Porto
Murtinho, Rio
Brilhante e
São Gabriel do Oeste

FAZENDA
ESCOLA
Terenos

2 BASES DE
PESQUISA

Bonito e Pantanal

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CIDADE
UNIVERSITÁRIA
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CIDADE
UNIVERSITÁRIA

ACESSE PARA
INFORMAÇÕES
SOBRE ÔNIBUS

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CAMPO GRANDE

CLIQUE AQUI
PARA VER O
MAPA DIGITAL
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CÂMPUS DE
AQUIDAUANA

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPAQ
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CÂMPUS DE
CHAPADÃO DO SUL

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPCS

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS
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CÂMPUS
DE COXIM

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPCX

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS
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CÂMPUS DE
NAVIRAÍ

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPNV
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ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS

CÂMPUS DE NOVA
ANDRADINA

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPNA

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS
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CÂMPUS DO PANTANAL
CORUMBÁ

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPAN

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS
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CÂMPUS DE
PARANAÍBA

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPAR

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS
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CÂMPUS DE
PONTA PORÃ

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPPP

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS
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CÂMPUS DE
TRÊS LAGOAS

ACESSE OU CLIQUE
PARA INFORMAÇÕES
SOBRE O CÂMPUS

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CPTL
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VIDA ACADÊMICA
SECRETARIAS
As Secretarias Acadêmicas acompanham e executam todas as
atividades ligadas aos cursos de graduação, e são responsáveis pela
emissão de documentos como Histórico Escolar, Comprovante de
Matrícula, entre outros. Elas estão presentes em todas as Unidades
Acadêmicas e também funcionam 24 horas on-line.
Os documentos podem ser solicitados presencialmente ou emitidos
eletronicamente, 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 frequências, as notas e fazer pesquisas
no acervo bibliográfico.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Para acompanhar notas e frequências das disciplinas, os estudantes
podem utilizar o Sistema de Gestão da Pós-Graduação. No aplicativo
“Sou UFMS pós”, disponível na PlayStore e na App Store, o estudante
tem acesso a vários dados acadêmicos, como as disciplinas
cursadas e em andamento, identidade estudantil, acesso ao acervo
do Sistema de Bibliotecas, entre outros.

Baixe o App Sou UFMS / Sou UFMS pós
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NO MUNDO UFMS...
Você não vive sem 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 login e senha pessoais. Ele é necessário para utilização da
rede Wi-Fi e para preencher o requerimento acadêmico on-line. Crie
seu e-mail institucional para ter acesso aos recursos oferecidos pela
parceria com a Google.

ACESSE E FAÇA SEU
PASSAPORTE UFMS

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

ID UFMS

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

A Identidade Estudantil comprova o vínculo de estudante da
UFMS e garante o acesso aos espaços da Universidade, ao
acervo das bibliotecas, aos restaurantes universitários e dá
acesso a meia entrada, quando disponível, em shows, cinemas e
espetáculos culturais.
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O cartão de
identificação é
virtual para todos
os de graduação e
pós-graduação com
RGA ativo. É um
documento pessoal
e intransferível.

O que é o Siscad?
O Siscad é o sistema informatizado de controle, registro,
acompanhamento e divulgação de informações acadêmicas. Nele, os
estudantes podem acompanhar o índice de frequência, notas e ter
acesso aos Planos de Ensino das disciplinas. É recomendado que os
estudantes acessem o Siscad no mínimo uma vez por semana.

O que é Sigpos?

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Sistema informatizado de controle, registro, acompanhamento
e divulgação da Pós-graduação da UFMS. Nele você pode
acompanhar o índice de frequência, notas e ter acesso aos
planos de ensino das disciplinas.

ACESSE OU FAÇA SEU
CADASTRO NO SIGPÓS
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Matrícula e Renovação da Matrícula
são feitas online!
A matrícula estabelece o vínculo acadêmico de um estudante
com um curso de graduação ou pós-graduação da UFMS.
A primeira matrícula e a renovação (a partir do segundo
semestre) são realizadas de forma online.

ACESSE PARA REALIZAR
A PRIMEIRA MATRÍCULA

Todo estudante de graduação deve
fazer a renovação da matrícula!
A renovação da matrícula é realizada todo semestre por meio
do Sistema Acadêmico – Siscad – siscad.ufms.br e a ação é
feita em quatro etapas:

1. Seleção de disciplinas online, pelo estudante;
2. Verificação de matrículas, pela Coordenação
de Curso: verificação e ajustes das pendências da
etapa de seleção de disciplinas online;

3. Ajustes de matrícula, pelo estudante: realização
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

de eventuais adequações, após os ajustes feitos pela
Coordenação de Curso;

4.

Validação de matrículas, pela Secretaria
Acadêmica: registro no Siscad da confirmação,
ajustes e adequação de todas as matrículas.
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Você pode usar o seu nome social
Nome social é compreendido como o modo como as pessoas são
reconhecidas, identificadas e denominadas na sua comunidade e meio
social, o qual não corresponde ao nome do registro civil.
Por meio da Política de Inclusão e Ações Afirmativas (PIAA), da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e também de
ações e iniciativas da Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas
(SEAAF/DIIEST/ PROAES), fica determinada a possibilidade da inclusão
do nome social de acadêmicos que se identifiquem como transexuais
e/ou travestis nos registros acadêmicos no âmbito da UFMS. Clique
no link ou acesse para mais informações: https://proaes.ufms.br/
coordenadorias/diiest/seaaf/secao-de-acoes-afirmativas/

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

O interessado poderá requerer a inclusão de seu nome social no ato da
matrícula, ou a qualquer momento durante o ano letivo diretamente
na respectiva secretaria acadêmica. Nos casos de menores de dezoito
anos, a inclusão do nome social deverá ser requerida mediante a
apresentação de autorização dos pais ou responsáveis legais.
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Precisa seguir o 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 procedimentos 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;
• Tratar a todos com urbanidade.

Atenção, é proibido:
• Trote;
• Bebida alcoólica;

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

• Drogas.

ACESSE E CONHEÇA TODOS
OS DIREITOS E DEVERES
DOS ESTUDANTES

28

Tem a semana de
Recepção Institucional
Todo ano é realizada na Cidade
Universitária e em todos os câmpus
da UFMS a Semana de Recepção
Institucional. Cada unidade é responsável
por elaborar atividades informativas e
recreativas com o intuito de dar suporte
para o acadêmico neste novo ciclo. O
acolhimento é feito pela Universidade e
por grupos e entidades estudantis.

Calendário Acadêmico
É o documento oficial da Instituição que estabelece as atividades e
ações a serem desenvolvidas no decorrer do período letivo.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Todos os anos é promovido o Concurso Fotográfico UFMS Além dos
Olhos, com fotos da nossa Universidade. Acesse e baixe clique aqui.

CONFIRA O CALENDÁRIO
ACADÊMICO DA UFMS
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Regime Especial
Há a possibilidade de realizar suas atividades
acadêmicas no espaço domiciliar, hospitalar ou
mesmo escolar, por um motivo justificável. Para
estudantes de graduação e pós-graduação temos
novidades: Regime Especial para adotantes, pais, além
do aumento de prazo para gestantes.
Assim, para solicitar o regime especial, é preciso estar
em uma das seguintes situações:
• Apresentar doença, infecção, traumatismo
ou outra condição de saúde que incapacite a
frequência às aulas por mais de sete dias e no
máximo sessenta dias consecutivos.
• Ser gestante, a partir do oitavo mês de gestação,
ou a partir do parto, com duração de até cento e
oitenta dias, exceto em caso de gravidez de risco
comprovada por atestado médico, que poderá ter
maior prazo. Também poderá solicitar o Regime
Especial a mãe adotante.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

• Ser pai, a partir do primeiro dia útil após o
nascimento da criança, por até vinte dias.
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O estudante pode pedir revisão
das suas avaliações?
O estudante terá direito à revisão de suas avaliações, no prazo de
dez dias corridos após a divulgação das notas no Siscad, dirigido ao
professor em primeira instância, por meio de requerimento próprio.

Se o estudante discordar da correção de
suas avaliações, como proceder?
O estudante poderá requerer a revisão de suas avaliações, no
prazo de dez dias corridos após a divulgação das notas no Siscad,
dirigido ao professor em primeira instância.

COMO SER APROVADO
NA DISCIPLINA DO CURSO
Na graduação
O estudante que obtiver Média de Aproveitamento (MA) igual ou
superior a 6,0 (seis vírgula zero) será considerado aprovado por nota.

O rendimento final do estudante será expresso por conceitos A, B, C
e D, sendo este último considerado insuficiente para aprovação.

31
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Na pós-graduação
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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 pedagógicas previstas no Plano de
Ensino, será reprovado por faltas. Em casos específicos, poderá
ser concedida a possibilidade de compensação das aulas, são
eles:
• Convocação pelo Poder Judiciário;
• Participação nas reuniões dos Órgãos Colegiados da UFMS, na
condição de membro;
• Participação em atividades esportivas, artísticas e culturais
oficiais, representando a UFMS;
• Participação como apresentador de trabalhos em eventos
técnico-científicos, representando a UFMS; e/ou
• Ingressar no Curso de Graduação até quarenta e cinco dias
corridos após o início do período letivo.

Se o estudante perceber que houve erro
no lançamento da sua frequência o que
ele pode fazer?

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

O estudante tem direito ao pedido de revisão da frequência no
prazo de até dez dias corridos após a divulgação no Siscad. O
pedido deve ser dirigido ao professor da disciplina em primeira
instância e deve especificar quais as aulas em que foram
atribuídas ausências e a presença na atividade ou aula.
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
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 obtidos em
aula no mundo do trabalho, seja em instituições públicas e privadas ou por meio
do acompanhamento de profissionais liberais.
O estágio obrigatório é uma disciplina dentro da grade curricular, logo, ele é necessário
para que se possa concluir o curso. Já o estágio na modalidade não obrigatória prevê
vínculo trabalhista entre o estudante e a empresa. Ele é obtido diretamente pelo aluno,
deve ser remunerado e ter contrato com duração de um a dois anos.

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
NO PORTAL DO ESTÁGIO

Ensino, Pesquisa, Extensão,
Empreendedorismo e Inovação
Na UFMS há vários programas em que são desenvolvidas
atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e
inovação. Os programas são:
• Equipes de Competição;
• Ligas Acadêmicas;

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

• Programa Institucional de Iniciação Científica – Pibic;
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid;
• Programa Institucional de Bolsa de Extensão - Pibext;
• Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária – Pivic;
• Programa Institucional de Voluntários de Extensão – Pivext;
• Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde);
• Programa de Educação Tutorial – PET;
• Programa de Monitoria;
• Programa Residência Pedagógica – RP;
• Projeto de Ensino de Graduação – PEG.

ACESSE TODOS
OS EDITAIS
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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, contribuindo 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 manutenção das Empresas Juniores.

ACESSE O PROGRAMA
UFMS JÚNIOR

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

Centros Acadêmicos e Diretório Central
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Os Centros Acadêmicos (CA) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE)
possuem a função de atuar de forma política junto à Universidade, como
representações estudantis. Nelas, os estudantes podem se mobilizar em
prol de melhorias para os cursos e para a UFMS como um todo.
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Grupos Estudantis da UFMS
1. Grupo de Apoio – Comunidade dos Estudantes Universitários – CEU.
A CEU é uma comunidade de jovens universitários cristãos que atua
acolhendo pessoas, incentivando amizades genuínas, inspirando os jovens
a serem relevantes na sociedade motivando-os a atender as necessidades
dos que os cercam.
Os encontros acontecem na Concha Acústica – UFMS (Terças – feiras, 11h30).
Acompanhe as atividades pelo Instagram @ceuufms
2. Grupo de Apoio – UniChristi – Universitários de Cristo
O UniChristi (Universitários de Cristo) é um grupo de universitários católicos
que tem por objetivo fornecer um auxílio espiritual e aproximar os acadêmicos
que professam dessa mesma fé. Os encontros acontecem na Capela do
Hospital Universitário – Missas (primeira quarta-feira do mês, às 11h30).
Acompanhe as atividades pelo Instagram @uni.christi
3. GOU – Imaculado Coração de Maria
O GOU nasceu com o objetivo de ajudar os alunos através de momentos
espirituais. O grupo pertece ao movimento de renovação carismática católica
e estão presentes em várias universidades e escolas do Brasil inteiro.
Os encontros acontecem na Capela do HU (Hospital Universitário) às terçasfeiras às 11h50.
4. Fison – Movimento de orientação cristã, interdenominacional e paraeclesiástica.
Oferece apoio à comunidade acadêmica através de reuniões periódicas
regulares, recepção aos calouros, treinamentos práticos e ações de
solidariedade dentro e fora da universidade.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Encontros na Cidade Universitária: Terça-feira, das 17h50 às 18h15, bloco da
Fadir. Quinta-feira, das 12h00 às 12h30, atrás da cantina do Multiuso.
Encontros no CPTL: Terça-feira às 12h próximo ao bloco de geografia.

Para saber mais sobre outros coletivos (negros,
estrangeiros, LGBT e etc), clique aqui ou acesse:
https://proaes.ufms.br/grupos-de-apoio-ufms/
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EVENTOS, ARTE,
CULTURA E ESPORTE
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 culturais, 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-matogrossense. O museu está localizado em Campo Grande, no primeiro
andar do Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho, na
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

Parque da Ciência
O Parque da Ciência é um espaço de aprendizagem e diversão,
onde os Monumentos da Ciência despertam a curiosidade daqueles
que passam pela região do Estádio Pedro Pedrossian, o famoso
Morenão. Estruturas como o Balanço de Ressonância, o Mosaico
Interativo, a Alavanca de Arquimedes, entre outros auxiliam de
forma prática no entendimento sobre as leis da física e aproximam
a comunidade interna e externa da UFMS do incrível mundo da
Ciência. O espaço é aberto a toda comunidade e pretende receber
ações desenvolvidas pela Universidade.
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

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 científicas.
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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.

Memorial Henrique Spengler
O Memorial Henrique Spengler é um espaço aberto de guarda e
conservação 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, especialmente 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.

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
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Inaugurado em 7 de março de 1971, o Estádio Pedro Pedrossian,
o popular 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
considerado o maior estádio universitário do país.
Além da Cidade Universitária, a UFMS possui quadras esportivas
nos câmpus de Três Lagoas, Aquidauana, Pantanal e Ponta Porã.
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EVENTOS INSTITUCIONAIS
Arraial da UFMS
Com o intuito de celebrar festividades tradicionais da cultura
brasileira e integrar 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,
quadrilhas e apresentações musicais.

Integra UFMS
O Integra UFMS é o maior evento científico de Mato Grosso do Sul.
Nele se integram a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências
de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) e os encontros do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), Programa de
Educação Tutorial (PET), Extensão Universitária (Enex) e as Empresas
Júniores da UFMS. O evento é aberto para toda a comunidade e
recebe visitas de estudantes de escolas públicas e particulares de
todo o estado. Também são oferecidas oficinas, minicursos, palestras
e outras atividades educativas, com o intuito de trazer a sociedade
para dentro da Universidade. Acesse o site integra.ufms.br para mais
informações.

Festival Mais Cultura
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Diversas atrações como apresentações de danças, músicas, peças
teatrais, exibições de filmes e curtas-metragens, contação de
histórias, mostras e exposições de fotografias com objetivo de
estimular e vivenciar a arte e a cultura na Universidade.

E para promover as práticas esportivas e desportivas
a UFMS conta com complexos aquáticos com piscinas,
quadras diversas, academias ao ar livre e academia escola.
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Semana Mais Esporte
O objetivo é sensibilizar e promover o interesse pela prática de
atividade física e esportiva, promovendo a integração entre os
estudantes, servidores e professores da UFMS, bem como atletas,
estudantes de outras instituições de ensino e profissionais de
Educação Física de Mato Grosso do Sul.

Show de Verão da UFMS
O Show de Verão já se tornou um evento tradicional da Recepção
de Calouros na UFMS. Com o objetivo de proporcionar a inclusão
e a socialização entre estudantes veteranos e calouros, além de
democratizar o acesso ao lazer, a UFMS promove a realização
de shows musicais em todos os câmpus para acolhimento aos
ingressantes dos cursos de graduação.

Volta UFMS
A Volta UFMS tem o intuito de promover a prática
esportiva, de caráter competitivo e não competitivo,
entre a comunidade acadêmica da UFMS e a sociedade,
estimulando a adoção de uma vida fisicamente ativa.
Dividida em cinco provas, Corrida (7 km), Caminhada (3.5
km), Caminhada – Desafio das Atléticas UFMS (3.5 km),
Maratoninha (400 m) e Desafio das Autoridades (400 m), o
evento é realizado em todos os câmpus e é aberto a toda a
população.

Caminhada no Câmpus
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

A Caminhada nos Câmpus UFMS é realizada para incentivar
a prática de atividade física e o combate ao sedentarismo.
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PERMANÊNCIA E QUALIDADE
DE VIDA DE GRADUAÇÃO
Para que os estudantes de graduação 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 estudante deve comprovar, por meio do Cadastro Único, 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), psicólogos e
assistentes sociais para atendimento dos estudantes de graduação
e pós-graduação. 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 e Unidades de Apoio para Assuntos Estudantis,
que auxiliam diretamente os estudantes de cada câmpus.

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

Auxílio Alimentação
O Auxílio Alimentação é destinado ao atendimento das
necessidades de alimentação 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 estudantes possam cursar a graduação.
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Auxílio Creche
O Auxílio Creche é voltado para estudantes que possuem a
guarda legal de crianças menores de seis anos.

Auxílio para Participação de Estudantes em Eventos
Para contribuir com a formação acadêmica dos estudantes,
a UFMS dá apoio financeiro para participação em eventos
de caráter científico e técnico-científico, de inovação e
empreendedorismo, artísticos e culturais.
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Auxílio Emergência
O Auxílio Emergência é ofertado aos estudantes que estejam
com dificuldades socioeconômicas emergenciais, inesperadas e
momentâneas, prioritariamente 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 matriculados em cursos de graduação em
instituições federais de educação superior que tenham bom desempenho
estudante, de acordo com as exigências da universidade em que estuda.

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

Auxílio Apoiador PcD e Altas Habilidades
Seleciona estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduação presenciais e de pós-graduação da UFMS para atendimento ao
Estudante com Deficiência (EcD) e com Altas Habilidades.

Auxílio Apoiador em Libras
Seleciona estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduação presenciais e/ou de pós-graduação da UFMS para prestar
apoio educacional ao Estudante Surdo (ES).

Importante
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Os estudantes em Campo Grande devem sempre procurar
a Proaes para solucionar dúvidas e obter informações. Já os
estudantes dos demais câmpus Aquidauna, Chapadão do Sul,
Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Pantanal, Paranaíba, Ponta
Porã e Três Lagoas devem procurar as Unidades de Apoio para
Assuntos Estudantis (UAP-AE).
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Atendimento Psicológico
A ação tem por objetivo fundamental o atendimento em caráter
preventivo, precoce e eficiente, abrangendo os estudantes de graduação,
pós-graduação e residência (link.ufms.br/atendimentopsiestudante).

EDITAIS ESPECIAIS
Alguns auxílios foram adotados para atender as necessidades dos
estudantes da UFMS em tempos de pandemia da Covid-19 e permanecem:

Auxílio de Inclusão Digital - Acesso à internet por meio de
chip de dados
Destinado aos estudantes economicamente vulneráveis,
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFMS e que
necessitem de acesso à internet para as atividades acadêmicas, com
20Gb e recarregados mensalmente.

Empréstimo de Equipamentos Tecnológicos (Chromebooks e
notebooks)
Destinado aos estudantes economicamente vulneráveis,
regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação
da UFMS que necessitem de Equipamento Tecnológico para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas.

Concessão de Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinados
aos estudantes economicamente vulneráveis, regularmente
matriculados nos cursos presenciais de graduação da UFMS, para
atenção à saúde do estudante no desenvolvimento das atividades
acadêmicas presenciais imprescindíveis.
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Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
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Campanha
Eu Respeito

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

UFMS contra o coronavírus
Desde o início da pandemia a Universidade desenvolveu um
conjunto de ações para o combate do coronavírus, dentre as ações
está o Vacinômetro UFMS, criado em julho de 2021. É obrigatório
o preenchimento do Vacinômetro UFMS, atendendo ao Plano de
Biossegurança 6.0 da Universidade.
•O estudante de graduação deve acessar o Sistema Acadêmico
(https://siscad.ufms.br/) e responder o Perfil Socioeconômico
para responder às questões relacionadas à vacinação.

ufms.br/coronavirus

Vacinômetro UFMS

O VACINÔMETRO UFMS.
É A CIÊNCIA A FAVOR
DA VIDA!

A campanha faz parte do Programa Se
Cuide, Te Amo - Uma Ação do Coração
da UFMS, que promove conhecimento e
conscientização acerca de temas centrais
em prol de uma melhor convivência no
ambiente universitário.

•O estudante de pós-graduação deve acessar o Sistema de
Gestão de Pós-Graduação (https://posgraduacao.ufms.br/) e
responder o Perfil Socioeconômico para responder às questões
relacionadas à vacinação.
O acesso aos sistemas institucionais, tanto administrativos
quanto acadêmicos, será bloqueado aos que não preencherem o
Vacinômetro UFMS.

ACESSE AS AÇÕES
DA UFMS CONTRA O
CORONAVÍRUS
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UFMS CONTRA O
CORONAVÍRUS - COVID - 19
Plano de Biossegurança

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
ufms.br/coronavirus
ADOTADAS PELA UFMS

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Evitar contato próximo
com pessoas doentes

Evitar aglomerações

Lavar as mãos
frequentemente
com água e sabão

Usar álcool em gel ou
glicerinado a 70%

Limpar e desinfetar
Se tossir ou espirrar
objetos e superfícies cobrir boca e nariz com
tocados com frequência
cotovelo exionado
ou lenço de papel
descartável

Ficar em casa se
não se sentir bem

Não compartilhar
tereré ou outros
objetos pessoais

Evitar tocar nos
olhos, nariz e boca

Ter sempre uma máscara
limpa e extra para troca

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Usar máscara
mesmo se não
apresentar sintomas

Tomar todas as
doses da vacina
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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 a
redução do uso de copos plásticos, instalação de bebedouros
ecológicos, economia de energia, como a substituição de
lâmpadas de LED e adoção de energia limpa, entre outras.
Para chamar a atenção das pessoas para as dependências da
UFMS e para o consumo sustentável, a Universidade trabalha com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, vinculando
todos os projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e
empreendedorismo. A Universidade também incentiva práticas
sustentáveis, como a Carona Amiga e o uso da bicicleta, além de
comportamentos alicerçados nos pilares Eu Admiro, Eu Cuido e Eu
Economizo, trabalhados na campanha Eu Respeito.
O mote 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.
Já o 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.
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Por fim, o Eu Economizo tem como princípio o uso consciente e a
redução do desperdício dos recursos, como energia, água, papel e
copos descartáveis.

CLIQUE AQUI OU ACESSE PELO QR
CODE AS AÇÕES DO PROGRAMA
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SERVIÇOS
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 comunidade
acadêmica e público externo.

Atenção à saúde e acessibilidade
A Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante (Sease/Diaes/Proaes/
UFMS) é a unidade responsável pelo desenvolvimento de ações
de atenção à saúde dos estudantes da UFMS. Entre elas: oferecer
atendimentos individuais e coletivos aos estudantes, visando à
melhoria da qualidade de vida no ambiente universitário; executar
ações de prevenção e promoção de saúde mental voltadas aos
estudantes; desenvolver campanhas e palestras de educação em
saúde, encaminhamentos e orientações em saúde; e atendimento
psicológico, individual e de grupo.

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

A Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas é a unidade
responsável pela execução e acompanhamento da Política de
Acessibilidade no âmbito da UFMS. Entre suas competências: realizar
avaliação de necessidades educacionais especiais (estudantes com
deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do
desenvolvimento); orientar e organizar o Atendimento Educacional
Especializado – AEE; promover acesso à comunicação e informação,
mediante disponibilização de materiais acessíveis, de equipamentos
de tecnologia assistiva, de serviços de guia-intérprete, de tradutores e
intérpretes de Libras; desenvolver acompanhamento psicoeducacional
e pedagógico para o público alvo da educação especial; e desenvolver
apoio para elaboração da política e ações de acessibilidade na UFMS.
Os estudantes de graduação e pós-graduação com deficiência devem
contactar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - Proaes para solicitar
avaliação e acompanhamento.
Entre em contato com a Proaes:
(67) 3345-7098 / 7054;
gab.proaes@ufms.br
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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 Universidade, são mais
de 450 mil exemplares de livros físicos e digitais, milhares de
periódicos científicos, teses e dissertações para auxiliar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A plataforma Minha Biblioteca possui mais de 10 mil títulos
digitais com ênfase nas áreas de Medicina, Saúde, Exatas,
Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica, Letras e Artes. O acesso
aos livros digitais desta plataforma é realizado pelo Catálogo
Online Pergamum com o mesmo login e senha utilizados para
empréstimo de materiais. Já a Biblioteca Virtual Pearson possui
também mais de 10 mil livros digitais técnicos, científicos e
acadêmicos de mais de 40 áreas do conhecimento.

Brinquedoteca
Atende semanalmente filhos e filhas de servidores e
estudantes da Universidade, com o objetivo de estimular
o desenvolvimento psicológico, físico e social de crianças
através do brincar.

Capi Shuttle
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

A UFMS disponibiliza ônibus para o translado de estudantes
e servidores da Cidade Universitária passando pelos pontos
da Biblioteca Central, da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia e do Instituto de Química. O ônibus sai de hora em
hora, de segunda a sexta-feira. Para fazer o translado no Capi
Shutle, é necessário que os acadêmicos se identifiquem com
carteira de estudante ou da biblioteca.

49

GUIA DO CALOURO | UFMS 2022

Clínica Escola integrada
A Clínica Escola Integrada, com unidades em Campo Grande
e Três Lagoas, tem por finalidade ações de ensino, pesquisa
e extensão que ofereçam cuidado em saúde e promovam
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.

Clínica Odontológica
Referência no estado em atendimento odontológico, a
Faculdade de Odontologia (Faodo) oferece à população, por
meio da prática acadêmica, uma série de serviços 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.

Cursos de Línguas

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

A UFMS conta com programas e cursos de línguas estrangeiras
em todos os câmpus. O programa Idiomas Sem Fronteiras
(IsF), promovido pelo Ministério da Educação, oferece testes
de nivelamento e proficiência, e cursos online e presenciais
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.
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Editora UFMS
Com amplo acervo, o foco da Editora UFMS é a publicação do
conhecimento produzido na Universidade, tanto livros, anais
e periódicos, impressos ou digitais. A livraria da UFMS está
localizada no Corredor Central e também oferece a grife da
Universidade, que pode ser acessada de forma virtual.

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

Escritório Modelo de Assistência
Jurídica – Emaj
Por meio da cultura jurídica humanizada, com unidades
em Campo Grande, Coxim, Pantanal e Três Lagoas, o Emaj
oferece uma formação sensível aos acadêmicos dos cursos
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.

Laboratórios de Informática
VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Com vistas à transformação digital, todas as
unidades da UFMS possuem espaços equipados com
computadores para acesso dos estudantes, tanto
durante as disciplinas quanto fora delas.
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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
Universitária e dos câmpus de Aquidauana, do Pantanal e de Três
Lagoas. O RU funciona de segunda à sexta, para almoço e jantar.
As unidades e câmpus dispõem de copa/cozinha universitária
para utilização dos acadêmicos e servidores.

ACESSE O
CARDÁPIO DO RU

Serviço Escola de Psicologia
A UFMS oferta acompanhamento psicológico gratuito para
a comunidade universitária e para a sociedade em geral
nos câmpus Pantanal, Paranaíba e Cidade Universitária. Os
atendimentos são feitos por acadêmicos estagiários, com
supervisão de professores. O atendimento psicossocial da
Universidade é referência para assistência à Saúde Mental
de quadros leves e moderados.

Segurança

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Na Cidade Universitária estão instalados oito Pontos de
Ônibus Ecotecnológicos com energia renovável para sensor
inteligente de iluminação, display de carregamento USB,
caixa de som sintonizada na Rádio Educativa UFMS 99.9 FM,
botão antipânico com ligação direta à Segurança da UFMS.
Em todos os câmpus, foram instaladas câmeras de
monitoramento, com reconhecimento facial. Para fortalecer
a segurança da comunidade universitária, também são
feitos monitoramento com segurança móvel e foi ampliada a
iluminação, com a substituição de lâmpadas.
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Campus

Cidade
Universitária

Unidade

Telefone

e-mail

Site

Reitoria

(67) 3345-7010

reitoria@ufms.br

www.ufms.br

Proadi

(67) 3345-7053

gab.proadi@ufms.br

www.proadi.ufms.br

Proaes

(67) 3345-7098

gab.proaes@ufms.br

www.proaes.ufms.br

Proplan

(67) 3345-7271

gab.proplan@ufms.br

www.proplan.ufms.br

Progep

(67) 3345-7225

gab.progep@ufms.br

www.progep.ufms.br

(67) 3345-7232

gab.proece@ufms.br

www.proece.ufms.br

(67) 3345-7152

gab.prograd@ufms.br

www.prograd.ufms.br

(67) 3345-7190

propp@ufms.br

www.propp.ufms.br

Auditoria

(67) 3345-7975

auditoriainterna@ufms.br

www.ufms.br/auditoria-interna/

Projur

(67) 3345-9970

sec.projur@ufms.br

www.ufms.br/procuradoria-juridica/

Ouvidoria

(67) 3345-7983

ouvidoria@ufms.br

www.ouvidoria.ufms.br

Proece
Prograd

Endereço

Av. Costa e Silva
Cidade Universitária
CEP 79.070-900
Campo Grande/MS

Propp

Institutos

Endereço

Telefone

e-mail

Site

Inbio

Instituto de Biociências Av. Costa e Silva - Cidade
Universitária

(67) 3345-7301

direcao.inbio@ufms.br

www.inbio.ufms.br

Infi

Instituto de Física - Av. Costa
e Silva – Cidade Universitária

(67) 3345-7481

coad.infi@ufms.br

www.infi.ufms.br

Instituto Integrado de Saúde
- Av. Costa e Silva - Cidade
Universitária

(67) 3345-7826

direcao.inisa@ufms.br

www.inisa.ufms.br

Inma

Instituto de Matemática/
INMA - Av. Costa e Silva, s/n Cidade Universitária

(67) 3345-7714

coad.inma@ufms.br

www.inma.ufms.br

Inqui

Instituto de Química - Av.
Costa e Silva – Cidade
Universitária

(67) 3345-3546

inqui@ufms.br

www.inqui.ufms.br

Inisa

Agências

Cidade

Campo
Grande

Endereço

Telefone

e-mail

Site

Agead

Agência de Agência de
Educação Digital e a
Distância - Av. Costa e Silva,
s/n – Cidade Universitária

(67) 3345-7460

agead@ufms.br

www.agead.ufms.br

Agecom

Agência de Comunicação
Social e Científica – Av.
Costa e Silva, s/n - Cidade
Universitária

(67) 3345-7142

agecom@ufms.br

www.agecom.ufms.br

Agência de Tecnologia da
Informação e Comunicação
- Av. Costa e Silva, s/n –
Cidade Universitária

67) 3345-7292

agetic@ufms.br

www.agetic.ufms.br

Agência de Desenvolvimento,
Inovação e Relações
Internacionais - Av. Costa
e Silva, s/n - Cidade
Universitária

(67) 3345-7987

aginova@ufms.br

www.aginova.ufms.br

Agetic

Aginova

Cidade

Campo
Grande
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Campus

Cidade

Endereço

Telefone

e-mail

Site

CPAN

Corumbá

Av. Rio Branco, 1270 - Universitário Unidade I

(67) 3234-6813

direcao.cpan@ufms.br

www.cpan.ufms.br

CPAQ

Aquidauana

Rua Oscar Trindade de Barros, 740 Bairro Serraria

(67) 3241-0438

direcao.cpaq@ufms.br

www.cpaq.ufms.br

CPAR

Paranaíba

Avenida Pedro Pedrossian, 725 –
Bairro Universitário

(67) 3669-2101

cpar@ufms.br

www.cpar.ufms.br

CPCS

Chapadão do
Sul

Rodovia MS 306, km 105
Caixa Postal 112

(67) 3562-6301

cpcs@ufms.br

www.cpcs.ufms.br

CPCX

Coxim

Av. Marcio de Lima Nantes, Estrada do
Pantanal, s/n, - Vila da Barra

(67) 3291-2218

cpcx@ufms.br

www.cpcx.ufms.br

CPNA

Nova
Andradina

Rodovia MS 134, km 03 – Saída para
Nova Casa Verde

(67) 3449-0533

direcao.cpna@ufms.br

www.cpna.ufms.br

CPNV

Naviraí

Rodovia MS, 141, km 02, Zona Rural saída para Ivinhema

(67) 3409-3401

direcao.cpnv@ufms.br

www.cpnv.ufms.br

CPPP

Ponta Porã

Rua Itibiré Vieira - Br 463, km
4,5, - Bairro Residencial Júlia
de Oliveira Cardial

(67) 3437-1709

cppp@ufms.br

www.cppp.ufms.br

CPTL

Três Lagoas

Av. Capitão Olinto Mancini, 1662 Bairro Colinos

(67) 3509-3750

gab.cptl@ufms.br

www.cptl.ufms.br

Endereço

Telefone

e-mail

Site

Esan

Escola de Administração e Negócios Av. Costa e Silva - Cidade Universitária

(67) 3345-3567

direcao.esan@ufms.br

www.esan.ufms.br

Faalc

Faculdade de Artes, Letras e
Comunicação – Av. Costa e Silva Cidade Universitária

(67) 3345-7576

direcao.faalc@ufms.br

www.faalc.ufms.br

Facfan

Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Alimentos e Nutrição - Av. Costa e
Silva – Cidade Universitária

(67) 3345-7517

direcao.facfan@ufms.br

www.facfan.ufms.br

Fach

Faculdade de Ciências Humanas - Av.
Costa e Silva - Cidade Univerzsitária

67) 3345-7529

direcao.fach@ufms.br

www.fach.ufms.br

Facom

Faculdade de Computação - Av. Costa
e Silva - Cidade Universitária

(67) 3345-7455

diretor@facom.ufms.br

www.facom.ufms.br

Faculdade de Direito - Av. Costa e Silva
- Cidade Universitária

(67) 3345-7145

fadir@ufms.br

www.fadir.ufms.br

Faed

Faculdade de Educação - Av. Costa e
Silva - Cidade Universitária

(67) 3345-7574

direcao.faed@ufms.br

www.faed.ufms.br

Faeng

Faculdade de Engenharias, Arquitetura
e Urbanismo e Geografia - Av. Costa e
Silva - Cidade Universitária

(67) 3345-7452

gab.faeng@ufms.br

www.faeng.ufms.br

Famed

Faculdade de Medicina - Av. Costa e
Silva - Cidade Universitária

(67) 3345-7223

famed@ufms.br

www.famed.ufms.br

Famez

Av. Senador Filinto Müller - Nº 2443 Bairro Vila Ipiranga

(67) 3345-3544

gab.famez@ufms.br

www.famez.ufms.br

Faodo

Faculdade de Odontologia - Av. Costa
e Silva - Cidade Universitária

(67) 3345-7688

odonto.faodo@ufms.br

www.faodo.ufms.br

Faculdades

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

Fadir
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Cidade

Campo
Grande

