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http://www.ufs.br/conteudo/65777-veja-como-solicitar-o-seu-e-mail-academico
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Tomógrafo do HUL-UFS 
inicia funcionamento 
aliado também ao cuidado 
a pacientes com covid-19
Novo serviço proporciona diagnósticos mais 
rápidos e resolutividade maior no atendimento

HU amplia atendimentos 
ambulatoriais com 
medidas de segurança
A medida ocorre de forma gradual e 
respeitando os protocolos de segurança

Notícias

Foto: Azael Neto 

http://www.ufs.br/conteudo/65822-tomografo-do-hul-ufs-inicia-funcionamento-aliado-tambem-ao-cuidado-a-pacientes-com-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/65829-hu-amplia-atendimentos-ambulatoriais-com-medidas-de-seguranca
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 11 78,60%

Dados atualizados em 27/08/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

30 13 43,30%

Dados atualizados em 27/08/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Gestão prepara ações caso 
retomada das aulas seja 
aprovada
Decisão será tomada pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Conepe) em reunião ainda 
sem data definida

Atividades acadêmicas 
presenciais continuam 
suspensas até 30 de 
setembro
Medida também considera a manifestação do 
Comitê de Prevenção e Redução de Riscos para 
a Covid-19

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65847-atividades-academicas-presenciais-continuam-suspensas-ate-30-de-setembro
http://www.ufs.br/conteudo/65832-gestao-prepara-acoes-caso-retomada-das-aulas-seja-aprovada
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José Antônio Alves 
assume o cargo de 
pró-reitor de Assuntos 
Estudantis
Ele substitui o professor Mário Adriano, atual 
coordenador do Núcleo de Desenvolvimento 
em Telemedicina

UFS prepara-se para 
adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados
Medida entrará em vigor nos próximos dias, 
após sanção ou veto dos demais dispositivos da 
medida provisória

http://www.ufs.br/conteudo/65850-ufs-prepara-se-para-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados
http://www.ufs.br/conteudo/65830-jose-antonio-alves-assume-o-cargo-de-pro-reitor-de-assuntos-estudantis
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Videoclipe produzido por 
alunos da UFS é destaque 
na RollingStone Brasil
Trabalho foi produzido como atividade 
avaliativa final para a disciplina de Audiovisual II

Disponível resultado 
preliminar da matrícula 
dos aprovados no 
vestibular 2020 EaD
O prazo para matrícula foi estendido até o dia 
26/08

http://www.ufs.br/conteudo/65824-disponivel-resultado-preliminar-da-matricula-dos-aprovados-no-vestibular-2020-ead
http://www.ufs.br/conteudo/65840-videoclipe-produzido-por-alunos-da-ufs-e-destaque-na-rollingstone-brasil
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Progep realiza mais uma 
edição do programa 
Servidor Solidário
300 litros de leite foram doados para o Lar 
Isaias Gileno Barreto

Universidade Federal 
de Sergipe divulga o 
Relatório de Gestão 2019
Documento foi aprovado pelo Conselho Diretor 
e segue para apreciação do TCU

http://www.ufs.br/conteudo/65841-universidade-federal-de-sergipe-divulga-o-relatorio-de-gestao-2019
http://www.ufs.br/conteudo/65846-progep-realiza-mais-uma-edicao-do-programa-servidor-solidario
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Divulgado processo 
seletivo para vestibular 
2020 do campus do Sertão
Interessados devem se inscrever até o dia           
2 de setembro

Prograd publica edital 
com vagas remanescentes 
em cursos presenciais 
da UFS
São ofertadas 73 vagas para os campi de São 
Cristóvao e Laranjeiras

http://www.ufs.br/conteudo/65819-prograd-publica-edital-com-vagas-remanescentes-em-cursos-presenciais-da-ufs
http://www.ufs.br/conteudo/65818-divulgado-processo-seletivo-para-vestibular-2020-do-campus-do-sertao
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