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Atividades acadêmicas 
presenciais permanecem 
suspensas até 31 de 
agosto
Medida não se aplica a estudantes dos cursos 
das áreas da saúde em estágio curricular 
obrigatório na rede de saúde

Projeto EpiSergipe conclui 
primeira fase de testes da 
covid-19 em 15 municípios
Pesquisa monitora evolução de casos e avalia 
impactos socioeconômicos da pandemia

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65704-atividades-academicas-presenciais-permanecem-suspensas-ate-31-de-agosto
http://www.ufs.br/conteudo/65687-projeto-episergipe-conclui-primeira-fase-de-testes-da-covid-19-em-15-municipios
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Itabaiana atinge o pico 
de contaminação pela 
covid-19
Nas últimas três semanas (28, 29 e 30) a cidade 
não registrou números maiores de covid-19 que 
a semana 27

Testes para detectar 
covid-19 foram realizados 
em policiais militares por 
meio de parceria 
com a UFS
Procedimento faz parte do protocolo para 
retorno do Campeonato Sergipano de Futebol

http://www.ufs.br/conteudo/65695-itabaiana-atinge-o-pico-de-contaminacao-pela-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/65708-testes-para-detectar-covid-19-foram-realizados-em-policiais-militares-por-meio-de-parceria-com-a-ufs
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http://www.ufs.br/conteudo/65472
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 12 85,7%

Dados atualizados em 30/07/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

30 28 93,3%

Dados atualizados em 30/07/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Planejamento e 
Administração divulgam 
Plano Anual de 
Contratações 2020
Plano pode ser ajustado ao longo do ano, 
considerando demandas não previstas

Divulgado edital para 
pré-matrícula não 
presencial de aprovados 
da lista de espera
Solicitação e documentos devem ser enviados 
até o dia 05/08

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65710-divulgado-edital-para-pre-matricula-nao-presencial-de-aprovados-da-lista-de-espera
http://www.ufs.br/conteudo/65676-planejamento-e-administracao-divulgam-plano-anual-de-contratacoes-2020
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Progad divulga resultado 
final dos processos 
seletivos para Pibid e RP
A seleção é referente aos editais nº 13/2020/
Prograd e 14/2020/Prograd

Estudos da UFS são 
selecionados para revista 
da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia
Trabalhos foram aceitos no 2º Simpósio 
Mulheres do Coração

http://www.ufs.br/conteudo/65679-estudos-da-ufs-sao-selecionados-para-revista-da-sociedade-brasileira-de-cardiologia
http://www.ufs.br/conteudo/65717-progad-divulga-resultado-final-dos-processos-seletivos-para-pibid-e-rp
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Projeto Bioágua incentiva 
produção de alimentos em 
quintais com reuso 
de água
Iniciativa promove uma tecnologia social 
chamada de Sistema Bioágua Familiar

Técnicos administrativos 
do campus do Sertão 
realizam projeto de 
capacitação
Atividades da I Jornada de Formação ocorrem 
em formato remoto

http://www.ufs.br/conteudo/65702-tecnicos-administrativos-do-campus-do-sertao-realizam-projeto-de-capacitacao
http://www.ufs.br/conteudo/65711-projeto-bioagua-incentiva-producao-de-alimentos-em-quintais-com-reuso-de-agua
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