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http://www.ufs.br/conteudo/65573-ufs-e-primeira-do-brasil-no-quesito-citacoes-segundo-latin-america-university-rankings-2020
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Laboratório do HU inicia 
processamento de exames 
para detectar covid-19
Inicialmente, o laboratório está realizando 
os exames em pacientes internados no HU, 
residentes e funcionários sintomáticos

HUL-UFS amplia leitos 
de terapia intensiva para 
atendimento a pacientes 
com a covid-19
Agora são 66 leitos frente à pandemia, sendo 
30 de UTI, 20 de enfermaria e 16 de observação

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65594-laboratorio-do-hu-inicia-processamento-de-exames-para-detectar-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/65582-hul-ufs-amplia-leitos-de-terapia-intensiva-para-atendimento-a-pacientes-com-a-covid-19
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Cestas básicas são doadas 
após simpósio online de 
Fisioterapia
Evento, organizado pela liga acadêmica Lirem 
OrthoSports, aconteceu em maio

Campus da UFS no Sertão 
já produziu uma tonelada 
de álcool gel para doação
Técnicos e professores atuam na produção de 
álcool gel, 70% e glicerinado

http://www.ufs.br/conteudo/65552-campus-da-ufs-no-sertao-ja-produziu-uma-tonelada-de-alcool-gel-para-doacao
http://www.ufs.br/conteudo/65570-cestas-basicas-sao-doadas-apos-simposio-online-de-fisioterapia
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Itabaiana dobrou número 
de notificações em 15 dias
Segundo pesquisadores, “ainda não se pode 
afirmar que o topo de notificações semanais   
foi atingido”

http://www.ufs.br/conteudo/65579-itabaiana-dobrou-numero-de-notificacoes-em-15-dias
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http://www.ufs.br/conteudo/65472
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Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 12 85,7%

Dados atualizados em 09/07/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 17 85%

Dados atualizados em 09/07/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Refeitório do Campus 
do Sertão já estará 
funcionando quando 
retornarem as atividades
Espaço com 70 assentos servirá 650 refeições 
por dia

UFS aprova Doutorado em 
Rede na área de Ciências e 
ensino de Matemática
Proposta foi elaborada em parceria com outras 
seis instituiçoes de ensino superior do Nordeste

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65549-ufs-aprova-doutorado-em-rede-na-area-de-ciencias-e-ensino-de-matematica
http://www.ufs.br/conteudo/65553-refeitorio-do-campus-do-sertao-ja-estara-funcionando-quando-retornarem-as-atividades
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STI refez o aplicativo Caixa 
Postal UFS
A caixa postal será o caminho oficial para ler 
comunicados enviados para a comunidade 
acadêmica

Professor é nomeado 
membro da Comissão 
Assessora da Capes
Grupo analisa o mérito dos recursos das 
decisões do Conselho Técnico Científico da 
Educação Superior

http://www.ufs.br/conteudo/65557-sti-refez-o-aplicativo-caixa-postal-ufs
http://www.ufs.br/conteudo/65551-professor-da-ufs-e-nomeado-membro-da-comissao-assessora-da-capes
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Alunos do curso de 
Geologia conquistam 
1°lugar em evento 
internacional
Premiação aconteceu nesta segunda, 6, 
virtualmente

Pibic 2020/21: Resultado 
final de aprovação de 
projetos e planos de 
trabalho
Seleção dos discentes será realizada pelos 
coordenadores dos projetos aprovados

http://www.ufs.br/conteudo/65584-alunos-do-curso-de-geologia-conquistam-1-lugar-em-evento-internacional
http://www.ufs.br/conteudo/65586-pibic-2020-21-resultado-final-de-aprovacao-de-projetos-e-planos-de-trabalho


Boletim Covi-19
de 06 a 10 de julho

11

Notícias

Hospitais

Outras ações

Resultado final de 
aprovação dos projetos e 
planos de trabalho Pibiti 
02/2020
Confira

Decisão da Justiça Federal 
sobre uso do SigEleição 
ratifica legalidade de atos 
da Administração Superior 
da UFS
Magistrada entendeu que a pretensão 
requerida é contrária à autonomia universitária

http://www.ufs.br/conteudo/65547-resultado-final-de-aprovacao-dos-projetos-e-planos-de-trabalho-pibiti-02-2020
http://www.ufs.br/conteudo/65565-decisao-da-justica-federal-sobre-uso-do-sigeleicao-ratifica-legalidade-de-atos-da-administracao-superior-da-ufs
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Justiça Federal mantém 
a data da reunião do 
Colégio Eleitoral Especial
E Ministério Público Federal arquiva inquérito 
sobre processo de escolha do próximo reitor

Colégio de Aplicação 
é homenageado em 
concerto musical
Músicos homenageiam o Codap pelos seus    61 
anos

http://www.ufs.br/conteudo/65575-justica-federal-mantem-a-data-da-reuniao-do-colegio-eleitoral-especial
http://www.ufs.br/conteudo/65546-colegio-de-aplicacao-e-homenageado-em-concerto-musical
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