Notícias Covid-19
COVID-19 - Professoras criam guia de orientações para organização e fluxos nas Unidades
Básicas de Saúde
Pandemia provoca mudanças em contratos e prestação de serviços
Higienização de alimentos evita riscos durante o isolamento social
Covid-19 e medicamentos: automedicação e interrupção não devem ser adotadas
Fump interrompe assistência social presencial e altera procedimentos
Universidade parceira de Wuhan, na China, doa máscaras para hospitais da UFMG
Informação de fontes seguras é fundamental para enfrentar a pandemia
Biblioteca Universitária mantém serviços on-line
UFMG promove financiamento coletivo para apoiar o Hospital das Clínicas e o Risoleta
Neves
Medicina elabora documento com orientações para limpeza de edifícios residenciais
Capes manterá bolsas durante a crise do coronavírus
Trabalho remoto é condição para impedir proliferação do novo coronavírus
UFMG lança ações de atendimento remoto à comunidade acadêmica no exterior
Redistribuição de bolsas provocará ‘grave impacto’ na pós-graduação, alerta reitora da
UFMG
Vídeo da TV UFMG explica história das epidemias
Casa da Glória em Diamantina é fechada por tempo indeterminado
Rádio UFMG Educativa veicula spots de conscientização sobre a pandemia
Infectologista da UFMG reforça importância de buscar informações confiáveis sobre o
coronavírus
Canais de literatura transmitem na internet contação de histórias infantojuvenis
UFMG não vai adotar aulas a distância enquanto vigorarem medidas para contenção de
pandemia
Alunos de Enfermagem e Medicina vão informar população por telefone e internet sobre a
Covid-19

UFMG suspende atividades administrativas presenciais a partir de segunda, 23
Laboratórios da UFMG poderão auxiliar nos testes de diagnóstico da Covid-19
Avanço do coronavírus altera programação da Rádio UFMG Educativa
Fump altera serviços de acolhimento e saúde em BH e em Montes Claros
UFMG oferece auxílio financeiro emergencial para estudantes assistidos
Crise econômica do coronavírus será mais aguda para os mais pobres
Avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos é suspensa
A peste, de Albert Camus, vira best seller em tempos de epidemia do coronavírus
Comitê Permanente da UFMG publica primeiras normas para período de afastamento social
UFMG suspende novas chamadas de candidatos classificados no Sisu
Internet é aliada em tempos de isolamento social
Em nota, Reitoria oficializa suspensão das aulas presenciais
UFMG define jornada especial como medida de contenção da Covid-19
Webaula atualiza sobre a situação da Covid-19 no país
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária é suspenso
Espaços de cultura, CEU e clínicas da Odontologia suspendem atividades
Comunicado: suspensão de todos os estágios curriculares
Jovens e o isolamento social em tempos de pandemia
UFMG anuncia suspensão das aulas presenciais a partir de quarta-feira, 18
Nota à Comunidade da Escola de Enfermagem
A que ponto pode chegar o coronavirus no Brasil?
UFMG reúne-se com governo do estado para discutir enfrentamento ao novo coronavírus
Seminário na Medicina discute estratégias de combate à pandemia do coronavírus
Coronavírus: UFMG confirma registro presencial de calouros nos dias 16 e 17

UFMG mantém aulas e divulga recomendações para enfrentamento da Covid-19
Coronavírus: entenda a importância do sequenciamento genético
UFMG lança hotsite com informações sobre a pandemia do coronavírus
Pandemias são interrompidas pela ciência. E só por ela.
Respostas às pandemias hoje são mais rápidas, afirma pesquisadora italiana
Professores da UFMG integram rede nacional de pesquisa sobre o coronavírus
Pesquisadoras do ICB falam sobre o papel da universidade no combate à Covid-19
'Outra estação': coronavírus põe o mundo em alerta
Webaula traz informações atualizadas sobre o coronavírus na próxima quinta (5)
Ministério da Saúde disponibilizou dicas e informações sobre o novo coronavírus
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