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http://www.ufs.br/conteudo/65777-veja-como-solicitar-o-seu-e-mail-academico
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Notícias

Hospitais

Outras ações

UFS e Fundação Renascer 
promovem testagem 
em massa em unidades 
socioeducativas
Testes foram realizados em 100% dos 
adolescentes acolhidos nas seis unidades, além 
de funcionários

Ambulatório de doenças 
pulmonares acolhe 
pacientes e servidores 
do HU
O serviço foi iniciado na modalidade de 
telemedicina e está se preparando para 
atendimentos presenciais

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65812-ufs-e-fundacao-renascer-promovem-testagem-em-massa-em-unidades-socioeducativas
http://www.ufs.br/conteudo/65799-ambulatorio-de-doencas-pulmonares-acolhe-pacientes-e-servidores-do-hu


Boletim Covi-19
de 17 a 21 de agosto

4

Notícias

Hospitais

Outras ações

Ação conjunta leva kits 
de alimentos e testes de 
covid-19 para quilombolas
Projeto aconteceu no último sábado, 15, com 
articulação do Governo junto a empresas e UFS

Comitê de crise realiza 
vistoria em instalações 
do HU-UFS
Iniciativa faz parte da estratégia de retomada 
gradual dos serviços ofertados à comunidade

http://www.ufs.br/conteudo/65793-acao-conjunta-leva-kits-de-alimentos-e-testes-de-covid-19-para-quilombolas
http://www.ufs.br/conteudo/65813-comite-de-crise-realiza-vistoria-em-instalacoes-do-hu
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http://www.ufs.br/conteudo/65472
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 11 78,6%

Dados atualizados em 20/08/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

30 21 70,0%

Dados atualizados em 20/08/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Professora da UFS
é a primeira docente de 
universidade estrangeira 
a concluir certificação 
do UTDP
Andhressa iniciou a certificação em janeiro de 
2019, enquanto professora visitante na Escola 
de Nutrição da Ryerson University

Campus de Itabaiana 
comemora 14 anos de 
existência
Inaugurado em 2006, o centro é resultado 
de uma política de interiorização do ensino 
superior público

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65804-campus-de-itabaiana-comemora-14-anos-de-existencia
http://www.ufs.br/conteudo/65794-professora-da-ufs-e-a-primeira-docente-de-universidade-estrangeira-a-concluir-certificacao-do-utdp
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Resultado da concessão 
das bolsas remuneradas 
CNPq e redistribuição das 
bolsas Copes (PNAES)
O prazo para indicação é de 19 a 24 de agosto

Falta de preparo das 
escolas para lidar com a 
dislexia dificulta combate 
ao ‘bullying’
Pesquisador entrevistou alunos, professores e 
diretores da rede pública de Aracaju

http://ciencia.ufs.br/conteudo/65807-falta-de-preparo-das-escolas-para-lidar-com-a-dislexia-dificulta-combate-ao-bullying 
http://www.ufs.br/conteudo/65808-resultado-da-concessao-das-bolsas-remuneradas-cnpq-e-redistribuicao-das-bolsas-copes-pnaes
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Mudança das 
manifestações de 
Ouvidoria da UFS para a 
Plataforma Fala.BR
A partir de 24 de agosto de 2020, todas as 
manifestações de ouvidoria serão feitas 
exclusivamente por meio do sistema Fala.BR

http://www.ufs.br/conteudo/65732-mudanca-das-manifestacoes-de-ouvidoria-da-ufs-para-a-plataforma-fala-br
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