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UFS inicia segunda fase
de testes rápidos de
anticorpos da covid-19
Profissionais do SAMU foram público-alvo no 
primeiro dia da nova etapa

Entenda por que apenas 
teste sorológico não
define diagnóstico clínico 
do novo coronavírus
Coordenador do Laboratório de Bioquímica 
Clínica da UFS esclarece dúvidas

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65374-ufs-inicia-segunda-fase-de-testes-rapidos-de-anticorpos-da-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/65367-entenda-por-que-apenas-teste-sorologico-nao-define-diagnostico-clinico-do-novo-coronavirus
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Hospital de Campanha 
HUL-UFS previsto para 
funcionar em 15 de junho
Estrutura física está sendo entregue para       
vistorias e instalação de equipamentos

Prefeitura de Aracaju
reforça parceria com
UFS e enfrenta covid-19 
embasada em
dados científicos
Instituição tem realizado estudos e pesquisas, e 
contribuído para a tomada de decisão da gestão 
municipal

http://www.ufs.br/conteudo/65394-prefeitura-de-aracaju-reforca-parceria-com-ufs-e-enfrenta-covid-19-embasada-em-dados-cientificos
http://www.ufs.br/conteudo/65402-hospital-de-campanha-hul-ufs-previsto-para-funcionar-em-15-de-junho
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HU-UFS capacita cerca de 
700 agentes comunitários 
de saúde para prevenção
à covid-19 na atenção
primária
Residentes do Hospital Universitário               
percorreram 45 unidades básicas de saúde

Ambulatório HUL-UFS
utiliza recursos de
telemedicina no
acompanhamento
de pacientes
Especialista ressalta importância a          
iniciativa em pacientes com doenças                   
inflamatórias intestinais

http://www.ufs.br/conteudo/65364-hu-ufs-capacita-cerca-de-700-agentes-comunitarios-de-saude-para-prevencao-a-covid-19-na-atencao-primaria
http://www.ufs.br/conteudo/65376-ambulatorio-hul-ufs-utiliza-recursos-de-telemedicina-no-acompanhamento-de-pacientes
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STI tem soluções
indispensáveis ao 
funcionamento da UFS, 
inclusive em tempo de 
pandemia
Setor recebeu investimentos em infraestrutura, 
software e pessoas que garantem resultados na 
área administrativa e acadêmica

Editora UFS altera o 
cronograma do Edital 
001/2020 – livros digitais
Documentos e a obra deverão ser reenviados 
até o dia 8 de junho

http://www.ufs.br/conteudo/65388-editora-ufs-altera-o-cronograma-do-edital-001-2020-livros-digitais
http://www.ufs.br/conteudo/65369-sti-tem-solucoes-indispensaveis-ao-funcionamento-da-ufs-inclusive-em-tempo-de-pandemia
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UFS implementa
assinatura eletrônica dos 
termos de compromisso 
de estágio emitidos pelo 
SIGAA
Operação será feita a partir do dia 08 de junho 
de 2020

http://www.ufs.br/conteudo/65386-ufs-implementa-assinatura-eletronica-dos-termos-de-compromisso-de-estagio-emitidos-pelo-sigaa
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 12 85,7%

Dados atualizados em 04/06/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

10 8 80%

Dados atualizados em 04/06/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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