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Estudo desenvolve
protótipo de capacete de 
ventilação para pacientes 
com Covid-19
Projeto pretende disponibilizar o equipamento 
para serviços de saúde

Hospital de campanha
do HUL-UFS reforça rede 
pública de saúde com
novos leitos de UTI para 
Covid-19
Unidade provisória será aberta na próxima 
segunda-feira, 15, em Lagarto

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65432-estudo-desenvolve-prototipo-de-capacete-de-ventilacao-para-pacientes-com-covid-19 
http://www.ufs.br/conteudo/65435-hospital-de-campanha-do-hul-ufs-reforca-rede-publica-de-saude-com-novos-leitos-de-uti-para-covid-19
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A UFS e a inclusão digital: 
o que já temos e o que 
ainda queremos
Artigo do reitor detalha ações institucionais    
de inclusão de alunos em vulnerabilidade        
socioeconômica

Estudo reforça
necessidade de ampliar 
UTI’s da covid-19 na rede 
pública em SE para evitar 
colapso no prazo de
oito dias
Previsão é de saturação de leitos intensivos no 
SUS quando estado atingir 12 mil casos

http://www.ufs.br/conteudo/65409-estudo-reforca-necessidade-de-ampliar-uti-s-da-covid-19-na-rede-publica-em-se-para-evitar-colapso-no-prazo-de-oito-dias
http://www.ufs.br/conteudo/65407-a-ufs-e-a-inclusao-digital-o-que-ja-temos-e-o-que-ainda-queremos
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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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Itamar Freitas de Oliveira 
toma posse como
pró-reitor de Gestão de 
Pessoas
Ele substitui no cargo a servidora Ednalva Freire 
Caetano

Reitor convoca Colégio 
Eleitoral para escolha de 
futuros dirigentes da UFS
No dia 15 de julho, às 9 horas, será eleita a lista 
tríplice

Ações

http://www.ufs.br/conteudo/65398-reitor-convoca-colegio-eleitoral-para-escolha-de-futuros-dirigentes-da-ufs
http://www.ufs.br/conteudo/65420-itamar-freitas-de-oliveira-toma-posse-como-pro-reitor-de-gestao-de-pessoas
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UFS promove curso sobre 
governança corporativa e 
gestão pública
Evento aconteceu nos dias 28 de maio e 2           
e 4 de junho

Revimat: conheça o curso 
de revisão de conteúdos 
matemáticos da UFS
Calouros e veteranos com dificuldades em     
cálculo podem participar

http://www.ufs.br/conteudo/65426-revimat-conheca-o-curso-de-revisao-de-conteudos-matematicos-da-ufs
http://www.ufs.br/conteudo/65408-ufs-promove-curso-sobre-governanca-corporativa-e-gestao-publica
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