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HU terá programa para 
acometidos pela covid-19
Objetivo é melhorar o condicionamento 
cardiorrespiratório e a qualidade de vida de 
indivíduos acometidos pela Covid-19

Divulgado resultado 
final para Plano de Ação 
Especial de Iniciação à 
Pesquisa - Covid-19
Confira as listas de selecionados

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/66086-hu-tera-programa-para-acometidos-pela-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/66069-divulgado-resultado-final-para-plano-de-acao-especial-de-iniciacao-a-pesquisa-covid-19
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Resultado final da seleção 
de bolsistas para atuarem 
durante as atividades 
remotas
Confira

http://www.ufs.br/conteudo/66085-resultado-final-da-selecao-de-bolsistas-para-atuarem-durante-as-atividades-remotas
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http://www.ufs.br/conteudo/65472
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Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

-- -- --

UTI e enfermaria Covid foram desativadas

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 13 65%

Dados atualizados em 08/10/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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UFS lança guia sobre a
Lei Geral de Proteção
de Dados
LGPD entrou em vigor em 18 de setembro

UFS assina com Ministério
da Agricultura para criação
de Centro de Biotecnologia
da Reprodução Animal de 
Sergipe
R$ 999 mil serão destinados à obra que        
funcionará no Campus Rural, no povoado                               
Quissamã, zona rural de São Cristóvão

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/66076-ufs-assina-com-ministerio-da-agricultura-para-criacao-de-centro-de-biotecnologia-da-reproducao-animal-de-sergipe
http://www.ufs.br/conteudo/66067-ufs-lanca-guia-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados
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Nupati abre período de 
matrículas para alunos da 
terceira idade
Matrícula acontece de forma remota de 7 a 8  
de outubro

GT para implementação 
das bancas de aferição 
e heteroidentificação 
retoma seus trabalhos
Grupo vai estabelecer critérios para o 
funcionamento das bancas de aferição nos 
processos de seleção da univesidade

http://www.ufs.br/conteudo/66059-gt-para-implementacao-das-bancas-de-afericao-e-heteroidentificacao-retoma-seus-trabalhos
http://www.ufs.br/conteudo/66081-nupati-abre-periodo-de-matriculas-para-alunos-da-terceira-idade
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Projeto amplia o uso 
racional e seguro de 
antimicrobianos no HU
Por meio do uso racional dos medicamentos, o 
hospital registrou uma economia de mais de R$ 
15 mil em três meses

Foto feita antes da pandemia

http://www.ufs.br/conteudo/66089-projeto-amplia-o-uso-racional-e-seguro-de-antimicrobianos-no-hu
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