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Hospitais

Outras ações

Projeto da UFS analisará 
a soroprevalência da 
covid-19 em estudantes 
com auxílio-moradia
1450 bolsistas serão testados nos seis campi da 
universidade

UFS, Estado e empresários 
sergipanos levam ao 
povoado Serra da Guia 
alimentos e exames de 
covid-19
Ação aconteceu no sábado, 12/09

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65913-projeto-da-ufs-analisara-a-soroprevalencia-da-covid-19-em-estudantes-com-auxilio-moradia
http://www.ufs.br/conteudo/65923-ufs-estado-e-empresarios-sergipanos-levam-ao-povoado-serra-da-guia-alimentos-e-exames-de-covid-19
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Seleção de candidatos 
para ações institucionais 
do Plano de ação especial 
de iniciação à pesquisa - 
Covid-19
Inscrições de 18 a 23 de setembro

Divulgação dos resultados 
preliminares dos editais 
de seleção para o Plano 
Especial de Inclusão 
Digital
Alunos Conectados RNP, Equipamentos e 
Equipamentos para PcD

http://www.ufs.br/conteudo/65950-selecao-de-candidatos-para-acoes-institucionais-do-plano-de-acao-especial-de-iniciacao-a-pesquisa-covid-19
http://proest.ufs.br/conteudo/65939-divulgacao-dos-resultados-preliminares-dos-editais-de-selecao-para-o-plano-especial-de-inclusao-digital
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 6 42,9%

Dados atualizados em 17/09/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 12 60%

Dados atualizados em 17/09/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Prograd convoca 
candidatos referentes à 
transferência externa para 
Matrícula Institucional
A solicitação de Matrícula, seguida dos 
documentos necessários, deverá ser enviada 
até o dia 25/09/2020.

Calendários acadêmicos 
da graduação dos campi 
de Aracaju, Itabaiana, 
Laranjeiras e São Cristóvão 
para o período letivo
2020.1 são publicados
Veja os calendários

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65935-calendarios-academicos-da-graduacao-dos-campi-de-aracaju-itabaiana-laranjeiras-e-sao-cristovao-para-o-periodo-letivo-2020-1-sao-publicados
http://www.ufs.br/conteudo/65934-prograd-convoca-candidatos-referentes-a-transferencia-externa-para-matricula-institucional
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Cinttec cria site para 
facilitar o acesso ao 
conhecimento gerado
pela UFS
Uma grade completa de minicursos e eventos 
online está sendo ofertada

#ServidorCidadão:
Como conciliar as 
atividades diárias e o 
trabalho remoto
Evento será realizado no dia 24/09

http://www.ufs.br/agenda/2020/9/24#1159
http://www.ufs.br/conteudo/65928-cinttec-cria-site-para-facilitar-o-acesso-ao-conhecimento-gerado-pela-ufs
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Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região aprova voto 
de congratulações à UFS
Iniciativa premia universidade pelo resultado 
obtido no ranking das universidades e pela 
qualidade do curso de Direito

UFS oferta especialização 
em Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente
Inscrições estão abertas até o dia 21 de 
setembro no Sigaa/UFS e as aulas terão início 
dia 9 de outubro

http://www.ufs.br/conteudo/65914-tribunal-regional-federal-da-5-regiao-aprova-voto-de-congratulacoes-a-ufs
http://www.ufs.br/conteudo/65927-ufs-oferta-especializacao-em-recursos-hidricos-e-meio-ambiente
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