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Auxílio para aquisição 
de serviço de internet - 
Plano Especial de Inclusão 
Digital
EDITAL N° 004/2020/PROEST/PROEX/
PROGRAD/POSGRAP/CODAP/STI

UFS, Governo e 
empresários:
Comunidade da Maloca 
recebe alimentos e testes 
da covid-19
Objetivo foi realizar exames que buscam a 
presença do vírus Sars-CoV-2 em fase ativa      
ou através de anticorpos

Notícias

http://www.ufs.br/conteudo/65980-auxilio-para-aquisicao-de-servico-de-internet-plano-especial-de-inclusao-digital
http://www.ufs.br/conteudo/65967-ufs-governo-e-empresarios-comunidade-da-maloca-recebe-alimentos-e-testes-da-covid-19
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Publicadas retificações 
dos editais de seleção
de bolsistas para
atuarem durante as 
atividades remotas
Resolução nº 26/2020/CONEPE

http://www.ufs.br/conteudo/65978-publicadas-retificacoes-dos-editais-de-selecao-de-bolsistas-para-atuarem-durante-as-atividades-remotas
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Hospitais

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

14 7 50%

Dados atualizados em 24/09/2020

Hospital Universitário de 
Sergipe - HU

Total de
leitos Ocupação Taxa de

Ocupação

20 12 60%

Dados atualizados em 24/09/2020

Hospital Universitário de 
Lagarto - HUL
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Estudantes da UFS 
medalhistas da OBMEP 
foram selecionados em 
bolsa do Instituto TIM
Nordeste soma 24 bolsistas no programa e 
é a região que tem a maior quantidade de 
beneficiados.

Publicados editais de 
monitorias remuneradas 
e voluntárias para o ano 
letivo de 2020
Submissão de projetos por docentes até 29 de 
setembro; inscrições de 07 a 13 de outubro

Outras ações

http://www.ufs.br/conteudo/65999-publicados-editais-de-monitorias-remuneradas-e-voluntarias-para-o-ano-letivo-de-2020
http://www.ufs.br/conteudo/65968-estudantes-da-ufs-medalhistas-da-obmep-foram-selecionados-em-bolsa-do-instituto-tim
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Professor-visitante da UFS 
recebe título de “doutor 
honoris causa” da UFPE
A cerimônia está prevista para dezembro, no 
formato online

Conepe aprova
nova resolução para Pibic
e Picvol
A partir de agora os projetos serão regidos pela 
Resolução nº 21/2020

http://www.ufs.br/conteudo/65991-conepe-aprova-nova-resolucao-para-pibic-e-picvol
http://www.ufs.br/conteudo/65979-professor-visitante-da-ufs-recebe-titulo-de-doutor-honoris-causa-da-ufpe
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Cinttec divulga retificação 
do edital para Plano de 
ação especial de iniciação 
à pesquisa - Covid-19
Agora, as inscrições seguem até o dia 28/09

Progad divulga resultado 
final dos processos 
seletivos para o Pibid e RP
Inscrições abertas para preenchimento de vaga 
remanescente para Residência Pedagógica

http://www.ufs.br/conteudo/66001-cinttec-divulga-retificacao-do-edital-para-plano-de-acao-especial-de-iniciacao-a-pesquisa-covid-19
http://www.ufs.br/conteudo/65966-progad-divulga-resultado-final-dos-processos-seletivos-para-o-pibid-e-rp
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Coordenação de Relações 
Internacionais lança a 
Comissão Permanente
de Internacionalização
O evento de lançamento aconteceu de forma 
remota pelo canal da TV UFS

DZO divulga
retificação do edital 
para pós-graduação 
de residência 
multiprofissional em 
Ciências Agrárias
Veja o edital

http://www.ufs.br/conteudo/66003-coordenacao-de-relacoes-internacionais-lanca-a-comissao-permanente-de-internacionalizacao
http://www.ufs.br/conteudo/65988-dzo-divulga-retificacao-do-edital-para-pos-graduacao-de-residencia-multiprofissional-em-ciencias-agrarias


Boletim Covi-19
de 21 a 25 de setembro

11

Notícias

Hospitais

Outras ações

Profciamb abre seleção 
para profissionais 
de diversas áreas de 
conhecimento
Inscrições até dia 25 de outubro

http://www.ufs.br/conteudo/65990-profciamb-abre-selecao-para-profissionais-de-diversas-areas-de-conhecimento
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