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UFS apresenta resultados 
da primeira fase de testes 
da covid-19 no âmbito do 
Projeto EpiSergipe
Estudo indica taxa de prevalência de 11,6%, 
sendo a maioria do sexo feminino (66,1%)

Posgrap divulga edital de 
apoio emergencial para 
estudantes da 
pós-graduação
Apoio será no valor de R$ 600,00, 
disponibilizado até o final do exercício 
financeiro do ano de 2020

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65751-ufs-apresenta-resultados-da-primeira-fase-de-testes-da-covid-19-no-ambito-do-projeto-episergipe
http://www.ufs.br/conteudo/65759-posgrap-divulga-edital-de-apoio-emergencial-para-estudantes-da-pos-graduacao
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Taxa de letalidade da 
covid-19 em Aracaju está 
associada à condição de 
vida da população, diz 
estudo da UFS
Pesquisa foi publicada em revista científica da 
International Society of Travel Medicine

Pesquisa analisa efeitos 
do isolamento social 
em mães de crianças 
e adolecentes com 
deficiência
Questionário estará disponível até final do ano 
e pode ser respondido mais de uma vez

http://www.ufs.br/conteudo/65760-taxa-de-letalidade-da-covid-19-em-aracaju-esta-associada-a-condicao-de-vida-da-populacao-diz-estudo-da-ufs
http://www.ufs.br/conteudo/65740-pesquisa-analisa-efeitos-do-isolamento-social-em-maes-de-criancas-e-adolecentes-com-deficiencia
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Estudo simula como 
auxílio emergencial 
amenizou impactos da 
pandemia na economia 
sergipana em abril
Simulação considera pagamento da primeira 
parcela do auxílio do Governo Federal

http://www.ufs.br/conteudo/65722-estudo-simula-como-auxilio-emergencial-amenizou-impactos-da-pandemia-na-economia-sergipana-em-abril
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Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 13 92,9%

Dados atualizados em 07/08/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

30 24 80%

Dados atualizados em 07/08/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Mudança das 
manifestações de 
Ouvidoria da UFS para a 
Plataforma Fala.BR
O novo sistema já está disponível para 
utilização

Prograd divulga edital de 
matrícula dos aprovados 
no vestibular EaD 2020
Veja o edital

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65727-prograd-divulga-edital-de-matricula-dos-aprovados-no-vestibular-ead-2020
http://www.ufs.br/conteudo/65732-mudanca-das-manifestacoes-de-ouvidoria-da-ufs-para-a-plataforma-fala-br
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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

HUL-UFS adquire 
equipamentos de ponta 
para realização de 
exames clínicos
Iniciativa favorece realização de diagnósticos 
mais precisos e com maior rapidez

http://www.ufs.br/conteudo/65765-hul-ufs-adquire-equipamentos-de-ponta-para-realizacao-de-exames-clinicos
http://www.ufs.br/conteudo/65717-progad-divulga-resultado-final-dos-processos-seletivos-para-pibid-e-rp
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A Coluna Getempo em 
(mais um) livro
Ana Beatriz Santana Andrade e                        
Maria Luiza Pérola Dantas Barros

http://www.ufs.br/conteudo/65766-a-coluna-getempo-em-mais-um-livro
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