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Análise identifica
aumento de 38,6%
de casos em Itabaiana
É esperado que no dia 4 de julho o município, 
possivelmente, atinja mais de 1.120 casos

Cabines de testes da 
Covid-19 são doadas para 
maternidade e unidades 
básicas de saúde em 
Aracaju
Equipamento foi produzido por laboratório da 
UFS em parceria com projeto social

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65495-boletim-covid-19-identifica-aumento-de-38-6-de-casos-em-itabaiana
http://www.ufs.br/conteudo/65490-cabines-de-testes-da-covid-19-sao-doadas-para-maternidade-e-unidades-basicas-de-saude-em-aracaju
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Plano de Ação 
Emergencial de 
enfrentamento à Covid-19 
é ampliado
Medida eleva a R$ 400 o valor mínimo recebido 
e beneficia mais de 1.550 alunos

Estudantes da UFS 
organizam campanha de 
solidariedade
Rede Solidária #UFSPELAVIDA pretende 
garantir doações e assistência pela universidade

http://www.ufs.br/conteudo/65489-estudantes-da-ufs-organizam-campanha-de-solidariedade
http://www.ufs.br/conteudo/65480-plano-de-acao-emergencial-de-enfrentamento-a-covid-19-e-ampliado
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 11 78,6%

Dados atualizados em 25/06/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 20 100%

Dados atualizados em 25/06/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Aluna de Artes Visuais
é selecionada para
maior exposição de arte 
têxtil contemporânea
da Espanha
Obra “Maria, Madalena, Marielle – Parem de nos 
Matar” aborda o feminicídio no Brasil

Inteiramente reformado, 
prédio do Cultart será 
entregue em breve
Falta somente a comissão de recebimento 
proceder à última vistoria

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65483-inteiramente-reformado-predio-do-cultart-sera-entregue-em-breve
http://www.ufs.br/conteudo/65505-aluna-de-artes-visuais-e-selecionada-para-maior-exposicao-de-arte-textil-contemporanea-da-espanha
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Conheça um pouco mais 
sobre os programas de 
Residência Pedagógica
e Iniciação à Docência
da UFS
Inscrições para RP e Pibid estão abertas até o 
próximo dia 7 de julho

Ortopedia do HUL 
avança com realização de 
procedimento complexo 
para fratura exposta
Iniciativa habilita unidade para o atendimento a 
usuários com complicações de exposição óssea

http://www.ufs.br/conteudo/65503-ortopedia-do-hul-avanca-com-realizacao-de-procedimento-complexo-para-fratura-exposta
http://www.ufs.br/conteudo/65486-conheca-um-pouco-mais-sobre-os-programas-de-residencia-pedagogica-e-iniciacao-a-docencia-da-ufs
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