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UFS esclarece que início 
do período remoto está 
mantido
Aulas iniciam na próxima segunda, dia 19/10

UFS divulga índice de 
prevalência do novo 
coronavírus em alunos que 
recebem auxílios moradia 
e residência
277 estudantes foram testados nos seis campi 
da universidade

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/66121-ufs-esclarece-que-inicio-do-periodo-remoto-esta-mantido
http://www.ufs.br/conteudo/66091-ufs-divulga-indice-de-prevalencia-do-novo-coronavirus-em-alunos-que-recebem-auxilios-moradia-e-residencia
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Publicadas orientações 
para realização de 
atividades de pesquisa 
durante as restrições 
impostas pela covid-19
Texto orienta adoção de medidas preventivas 
e de controle e mitigação dos riscos de 
transmissão do novo coronavírus

Em força-tarefa, UFS e 
SEIAS entregam alimentos 
e realizam testagem na 
comunidade do Alagamar
Nos últimos dois meses, campanha        
Solidarize-SE entregou 3.390 kits de alimentos  
a populações vulneráveis

http://www.ufs.br/conteudo/66092-publicadas-orientacoes-para-realizacao-de-atividades-de-pesquisa-durante-as-restricoes-impostas-pela-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/66103-em-forca-tarefa-ufs-e-seias-entregam-alimentos-e-realizam-testagem-na-comunidade-do-alagamar
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http://www.ufs.br/conteudo/65472
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Hospitais

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 14 70%

Dados atualizados em 15/10/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Participe da consulta 
para definir os valores do 
Serviço Público Federal
Contribua respondendo ao formulário 
eletrônico elaborado pela CGU; são apenas   
duas perguntas

Publicado edital de 
matrícula dos aprovados 
para o campus do Sertão
A solicitação deverá ser feita até o dia                  
22 de outubro

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/66123-publicado-edital-de-matricula-dos-aprovados-para-o-campus-do-sertao
http://www.ufs.br/conteudo/66110-participe-da-consulta-para-definir-os-valores-do-servico-publico-federal
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Publicada relação de 
excedentes que passaram 
para classificados do 
vestibular 2020 EaD
Lista com matrícula dos aprovados, após 
análises de recursos, também está disponível

UFS ocupa 17ª posição 
no Ranking Nacional dos 
Depositantes Residentes 
de Patentes de Invenção
Até a primeira semana de outubro de 2020,       
o portfólio tecnológico da UFS conta com      
202 patentes

http://www.ufs.br/conteudo/66115-ufs-ocupa-17-posicao-no-ranking-nacional-dos-depositantes-residentes-de-patentes-de-invencao
http://www.ufs.br/conteudo/66108-publicada-relacao-de-excedentes-que-passaram-para-classificados-do-vestibular-2020-ead
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Departamento de 
Geografia abre seleção 
para bolsistas do curso de 
Psicologia
Alunos vão atuar no Projeto de Fortalecimento 
dos Territórios de Vida dos Povos e 
Comunidades Tradicionais no Peac

http://www.ufs.br/conteudo/66104-departamento-de-geografia-abre-selecao-para-bolsistas-do-curso-de-psicologia


youtube.com/ufsoficialfacebook.com/ufsoficial instagram.com/ufsoficial radioufs.ufs.brcoronavirus.ufs.br

http://coronavirus.ufs.br/
https://www.facebook.com/UFSoficial/
https://www.instagram.com/ufsoficial/
https://www.youtube.com/user/ufsoficial
http://radioufs.ufs.br/

	Notícias
	Hospitais
	Ações

