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Atividades acadêmicas 
presenciais permanecem 
suspensas até 31 de julho
Medida leva em conta a situação de emergência 
em saúde pública devido à covid-19

Estudo da UFS 
apresenta indicadores 
epidemiológicos da 
covid-19 nos últimos 15 
dias em Aracaju; veja os 
números
Pesquisadores apontam correlação entre 
letalidade e condições de vida da população

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65520-atividades-academicas-presenciais-permanecem-suspensas-ate-31-de-julho
http://www.ufs.br/conteudo/65545-estudo-da-ufs-apresenta-indicadores-epidemiologicos-da-covid-19-nos-ultimos-15-dias-em-aracaju-veja-os-numeros
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Ebserh está com inscrição 
aberta para médico 
plantonista do HUL-UFS
Inscrições até 9 de julho

Estudo da UFS simula 
impactos da pandemia 
do novo coronavírus na 
economia sergipana no 
mês de abril
Estimativa considera retirada de trabalhadores 
informais e queda do emprego formal

http://www.ufs.br/conteudo/65506-estudo-da-ufs-simula-impactos-da-pandemia-do-novo-coronavirus-na-economia-sergipana-no-mes-de-abril
http://www.ufs.br/conteudo/65540-ebserh-esta-com-inscricao-aberta-para-medico-plantonista-do-hul-ufs


Boletim Covi-19
de 29 de junho a 03 de julho

4

Notícias

Hospitais

Outras ações

Equipe do campus 
Lagarto da UFS faz 
testagem de covid-19 em 
colaboradores do Hospital 
Universitário de Lagarto
Ação vai testar 400 colaboradores, em oito    
dias úteis

Boletim confirma 
preocupação quanto ao 
isolamento social em 
Itabaiana
O número acumulado de notificações dobrou 
nos últimos 15 dias

http://www.ufs.br/conteudo/65518-boletim-confirma-preocupacao-quanto-ao-isolamento-social-em-itabaiana
http://www.ufs.br/conteudo/65498-equipe-do-campus-lagarto-da-ufs-faz-testagem-de-covid-19-em-colaboradores-do-hospital-universitario-de-lagarto
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Conheça alguns projetos 
sobre a covid-19 que você 
pode ajudar a financiar
Campanha é uma parceria da UFS com MPF/SE, 
MPT e MPSE

Rádio UFS lança nova 
temporada do “Pergunte 
ao Nutricionista” sobre 
alimentação em tempos 
de pandemia
Quadro educativo é desenvolvido em parceria 
com Ambulatório de Nutrição do HU

http://www.ufs.br/conteudo/65517-radio-ufs-lanca-nova-temporada-do-pergunte-ao-nutricionista-sobre-alimentacao-em-tempos-de-pandemia
http://www.ufs.br/conteudo/65514-conheca-alguns-projetos-sobre-a-covid-19-que-voce-pode-ajudar-a-financiar
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Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 13 92,9%

Dados atualizados em 02/07/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 20 100%

Dados atualizados em 02/07/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Progressão docente ficará 
mais rápida na UFS
Objetivo é evitar perdas de prazo e reduzir 
etapas do antigo fluxo.

Nota de esclarecimento 
sobre consulta pública 
para reitor 
Publicação aclara fatos envolvendo a consulta 
pública na escolha de futuros dirigentes da 
universidade

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65527-nota-de-esclarecimento-a-comunidade-universitaria
http://www.ufs.br/conteudo/65521-progressao-docente-ficara-mais-rapida-na-ufs
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O GET, o Tempo Presente 
e a Segunda Guerra 
Mundial
Profª Drª Andreza Maynard

Prograd altera 
cronogramas dos editais 
de seleção para o Pibid e 
Residência Pedagógica
Veja as alterações

http://www.ufs.br/conteudo/65536-o-get-o-tempo-presente-e-a-segunda-guerra-mundial
http://www.ufs.br/conteudo/65522-prograd-altera-cronogramas-dos-editais-de-selecao-para-o-pibid-e-residencia-pedagogica
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Rádio UFS FM é finalista 
do 8º Prêmio República de 
Valorização do MPF
Série de reportagens sobre derramamento de 
óleo foi selecionada para final

http://www.ufs.br/conteudo/65510-radio-ufs-fm-e-finalista-do-8-premio-republica-de-valorizacao-do-mpf
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