
        

 

             
 

                                          
         

 

Notícias Covid-19 

 
Projeto de extensão da nutrição elabora materiais educativos sobre a Covid-19 para os 

portadores de sofrimento mental 

 

Todas as mulheres do mundo e uma pandemia: a disputa pelos valores futuros 

 

Muito propensos às infecções respiratórias, atletas são grupo de risco para Covid-19 

 

Só 15% dos brasileiros fizeram isolamento rigoroso, e 55% perderam renda durante a 

pandemia 

 

Pesquisadores analisam relatos de sonhos durante a quarentena 

 

Projeto aborda a relação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no contexto da 

pandemia 

 

Resultados da pesquisa de comportamento demonstram o que mudou nos hábitos dos 

brasileiros durante a pandemia 

 

Combate à Covid-19 gerou três pedidos de patentes na UFMG 

 

Vacinação contra a gripe continua no campus Pampulha, nesta quarta 

 

Estudo do Cedeplar defende extensão do programa de renda emergencial até dezembro 

 

Embates políticos prejudicam combate ao coronavírus 

 

Resposta à Covid-19 tem muitas medidas e pouca eficácia 

 

PRA comanda operação logística de entrega de produtos e materiais para instituições de saúde 

 

'Usar a cloroquina é tratar a emoção das pessoas e não a doença', diz professor da UFMG 

 

Campus Pampulha terá nova rodada de vacinação contra a gripe na quarta-feira 

 

Projeto Saudar-te leva conteúdos artísticos aos profissionais de saúde que estão na linha de 

frente 

 

Risco de contaminação pela Covid-19 varia em diversos ambientes públicos 

 

Sandra Goulart: 'retomada deve garantir qualidade de ensino e inclusão social' 

 

Proplan estruturou campanha de doações para os hospitais 

 

Pandemia na periferia: 'quem é por nós?' 

 

Centro de Memória da Escola de Enfermagem abre suas portas em uma visita virtual 

 

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1801-projeto-de-extensao-da-nutricao-elabora-materiais-educativos-sobre-a-covid-19-para-os-portadores-de-sofrimento-mental
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1801-projeto-de-extensao-da-nutricao-elabora-materiais-educativos-sobre-a-covid-19-para-os-portadores-de-sofrimento-mental
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/todas-as-mulheres-do-mundo-e-uma-pandemia-a-disputa-pelos-valores-futuros
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/muito-propensos-as-infeccoes-respiratorias-atletas-sao-grupo-de-risco-para-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/so-15-dos-brasileiros-fizeram-isolamento-rigoroso-e-55-perderam-renda-durante-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/so-15-dos-brasileiros-fizeram-isolamento-rigoroso-e-55-perderam-renda-durante-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-analisam-relatos-de-sonhos-durante-a-quarentena
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1799-projeto-aborda-a-relacao-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-no-contexto-da-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1799-projeto-aborda-a-relacao-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-no-contexto-da-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1802-resultados-da-pesquisa-de-comportamento-demonstram-o-que-mudou-nos-habitos-dos-brasileiros-durante-a-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1802-resultados-da-pesquisa-de-comportamento-demonstram-o-que-mudou-nos-habitos-dos-brasileiros-durante-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/combate-a-covid-19-gerou-tres-pedidos-de-patentes-na-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/vacinacao-contra-a-gripe-continua-no-campus-pampulha-nesta-quarta
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudo-do-cedeplar-defende-extensao-do-programa-de-renda-emergencial-ate-dezembro
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/embates-politicos-prejudicam-combate-ao-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/resposta-politica-a-covid-19-tem-muitas-medidas-e-pouca-eficacia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pra-comanda-operacao-logistica-de-entrega-de-insumos-e-materiais-para-instituicoes-de-saude
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/usar-a-cloroquina-e-tratar-a-emocao-das-pessoas-e-nao-a-doenca-diz-professor-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/campus-pampulha-tera-nova-rodada-de-vacinacao-contra-a-gripe-na-quarta-feira
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1797-projeto-saudar-te-leva-conteudos-artisticos-aos-profissionais-de-saude-que-estao-na-linha-de-frente
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1797-projeto-saudar-te-leva-conteudos-artisticos-aos-profissionais-de-saude-que-estao-na-linha-de-frente
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/risco-de-contaminacao-pela-covid-19-varia-em-diversos-ambientes-publicos
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/sandra-goulart-retomada-deve-garantir-qualidade-de-ensino-e-inclusao-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/proplan-estruturou-campanha-de-doacoes-para-os-hospitais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pandemia-na-periferia-quem-e-por-nos
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1796-centro-de-memoria-da-escola-de-enfermagem-abre-suas-portas-em-uma-visita-virtual


        

 

             
 

                                          
         

 

Vacinação contra a gripe no campus Pampulha termina nesta sexta 

 

Em reunião na ALMG, Unaí Tupinambás analisa isolamento social adotado em Belo 

Horizonte 

 

Ars Nova homenageia profissionais de saúde em novo coro virtual 

 

Universidades são o centro do combate à pandemia, afirma reitora da UFMG 

 

UFMG começa a planejar retomada das atividades acadêmicas 

 

Pesquisas da UFMG para enfrentamento da Covid-19 receberão recursos da Fapemig 

 

Projeto Telenfermagem produz podcast sobre dúvidas dos profissionais de saúde de Minas 

Gerais 

 

Universidades públicas mineiras defendem adiamento do Enem 

 

Sair do isolamento social pode ser prejudicial para a economia mineira 

 

Pessoas com sofrimento mental devem ser protagonistas de seu tratamento, defende psiquiatra 

 

Especialistas debatem atenção psicossocial em tempos de Covid-19 

 

Professoras do curso de Gestão coordenam estudo sobre o planejamento em municípios da 

Região Metropolitana de BH 

 

Esforço da Prograd projeta adaptação responsável à ‘nova normalidade’ 

 

SBI sustenta que é precoce recomendar uso da cloroquina contra Covid-19 

 

'O vírus é muito mau': a visão das crianças sobre a pandemia 

 

Campus Pampulha terá vacinação contra gripe a partir desta terça 

 

'Newsletter' aborda impactos da Covid-19 na segurança pública 

 

UFMG manteve e ampliou assistência estudantil durante a pandemia 

 

Pandemia abre nova frente de luta para a população LGBT+ 

 

Em livro, professor da UFMG propõe nova abordagem filosófica para a pandemia 

 

UFMG manifesta-se pelo adiamento do Enem 

 

Medicina antecipa formaturas para reforçar combate à Covid-19 

 

Indígenas, quilombolas e ciganos são mais vulneráveis ao coronavírus 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/vacinacao-contra-a-gripe-no-campus-pampulha-termina-nesta-sexta
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/unai-tupinambas-analisa-isolamento-social-em-bh-em-reuniao-na-almg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/unai-tupinambas-analisa-isolamento-social-em-bh-em-reuniao-na-almg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ars-nova-homenageia-profissionais-de-saude-em-novo-coro-virtual-1
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidades-sao-o-centro-do-combate-a-pandemia-no-pais-afirma-reitora-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-comeca-a-planejar-retomada-das-atividades-academicas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisas-da-ufmg-para-enfrentamento-da-covid-19-receberao-recursos-da-fapemig
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1795-projeto-telenfermagem-produz-podcast-sobre-duvidas-dos-profissionais-de-saude-de-minas-gerais
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1795-projeto-telenfermagem-produz-podcast-sobre-duvidas-dos-profissionais-de-saude-de-minas-gerais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidades-publicas-mineiras-defendem-adiamento-do-enem
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/sair-do-isolamento-social-pode-ser-prejudicial-para-a-economia-mineira
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/liberdade-e-humanizacao-conduzem-reflexoes-sobre-tratamento-de-pessoas-com-sofrimento-mental
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/atencao-psicossocial-em-bh-e-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1790-professoras-do-curso-de-gestao-coordenam-estudo-sobre-o-planejamento-em-municipios-da-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1790-professoras-do-curso-de-gestao-coordenam-estudo-sobre-o-planejamento-em-municipios-da-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/esforco-da-prograd-projeta-adaptacao-responsavel-a-nova-normalidade
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/sbi-sustenta-que-e-precoce-a-recomendacao-de-uso-da-cloroquina-contra-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/o-virus-e-muito-mau-a-visao-das-criancas-sobre-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/campus-pampulha-tera-vacinacao-contra-gripe-a-partir-desta-terca
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/newsletter-aborda-impactos-da-covid-19-na-seguranca-publica
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-manteve-e-ampliou-assistencia-estudantil-durante-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pandemia-abre-nova-frente-de-luta-para-a-populacao-lgbt
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-livro-professor-da-ufmg-propoe-nova-abordagem-filosofica-para-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-manifesta-se-pelo-adiamento-do-enem
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/faculdade-de-medicina-antecipa-formaturas-para-reforco-de-equipes-no-combate-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/indigenas-quilombolas-e-ciganos-sao-mais-vulneraveis-ao-coronavirus


        

 

             
 

                                          
         

 

Direitos humanos e Covid-19 orientam as discussões da 8ª Semana de Saúde Mental 

 

Plataforma divulga pesquisas sobre os impactos mundiais da Covid-19 

 

Tão longe, tão perto: Extensão estreitou laços com a sociedade durante o isolamento 

 

Consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado na quarentena 

 

Se mantido, isolamento mitigará queda do PIB mineiro em médio prazo 

 

Professoras do curso de Enfermagem promovem capacitação e atualização para os 

profissionais do Hospital das Clínicas 

 

Abertura da Semana Brasileira de Enfermagem da Escola destaca importância da valorização 

da profissão 

 

Chamada internacional selecionará artigos sobre o mundo pós-covid-19 

 

PRPG adaptou rotinas de defesas e processos seletivos ao trabalho remoto 

 

Plataforma virtual do HC oferece atendimento inicial sobre a Covid-19 

 

Revista sobre ensino superior terá seção dedicada a reflexões sobre a pandemia 

 

'Lockdown' é medida extrema para impedir avanço do coronavírus 

 

PRPq coordenou ação que habilitou laboratórios a diagnosticar a Covid-19 

 

UFMG oferta oficinas a distância para aprimorar processos de ensino-aprendizagem 

 

Acolhimento on-line também alcança comunidade surda da UFMG 

 

Minas pode ter 16 vezes mais infectados do que registram os dados oficiais 

 

Dia Mundial da Enfermagem é marcado por novas experiências e desafios 

 

Combate à pandemia nas penitenciárias depende de medidas que reduzam a superpopulação 

 

Força-tarefa adapta método matemático para ampliar testagem da Covid-19 

 

Universidades federais combatem o coronavírus em várias frentes 

 

UFMG aposta em canal de notícias no Telegram 

 

Plantão Psicológico amplia atendimento on-line para toda a comunidade da UFMG 

 

Semana Brasileira de Enfermagem da EEUFMG tem programação online 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/direitos-humanos-e-covid-19-orientam-as-discussoes-da-8-semana-de-saude-mental
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/plataforma-divulga-pesquisas-sobre-os-impactos-mundiais-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/tao-longe-tao-perto-extensao-estreita-lacos-com-a-sociedade-durante-o-isolamento
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/consumo-de-bebidas-alcoolicas-deve-ser-evitado-na-quarentena
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/se-mantido-isolamento-mitigara-queda-do-pib-mineiro-em-medio-prazo
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1788-professoras-do-curso-de-enfermagem-promovem-capacitacao-e-atualizacao-para-os-profissionais-do-hospital-das-clinicas
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1788-professoras-do-curso-de-enfermagem-promovem-capacitacao-e-atualizacao-para-os-profissionais-do-hospital-das-clinicas
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1789-abertura-da-semana-brasileira-de-enfermagem-eeufmg-destaca-importancia-da-valorizacao-da-profissao
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1789-abertura-da-semana-brasileira-de-enfermagem-eeufmg-destaca-importancia-da-valorizacao-da-profissao
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/chamada-internacional-selecionara-artigos-sobre-o-mundo-pos-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/prpg-adaptou-rotinas-de-defesas-e-processos-seletivos-ao-trabalho-remoto
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/plataforma-virtual-do-hc-oferece-atendimento-inicial-sobre-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/revista-sobre-ensino-superior-tera-secao-dedicada-a-reflexoes-sobre-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/lockdown-e-o-combate-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/prpq-coordenou-acao-que-habilitou-laboratorios-a-diagnosticarem-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-oferta-oficinas-a-distancia-para-aprimorar-processos-de-ensino-aprendizagem
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/acolhimento-e-oferecido-via-skype-para-comunidade-de-surdos-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/minas
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1786-dia-internacional-da-enfermagem-e-marcado-por-novas-experiencias-e-desafios
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/combate-a-pandemia-nas-penitenciarias-depende-de-medidas-que-reduzam-a-superpopulacao
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/forca-tarefa-da-ufmg-cria-metodo-para-testar-varias-pessoas-com-um-so-teste-de-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidades-federais-combatem-o-coronavirus-em-varias-frentes
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-aposta-em-canal-de-noticias-no-telegram
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/plantao-psicologico-amplia-atendimentos-on-line-para-toda-a-comunidade-da-ufmg
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1785-semana-brasileira-de-enfermagem-da-eeufmg-tera-programacao-online


        

 

             
 

                                          
         

 

Projeto de Extensão apoia Equipes de Saúde da Família e gestão municipal no enfrentamento 

da Covid-19 

 

Produtividade de mulheres pesquisadoras é mais afetada pela pandemia 

 

Professores da UFMG alertam que não é hora de flexibilizar o isolamento social em Minas 

Gerais 

 

Covid-19: cartilha reúne dicas para mães e gestantes 

 

Pandemia é ainda mais dura com os imigrantes 

 

Letalidade da Covid-19 é maior entre homens 

 

Virologistas detectam genoma do novo coronavírus em locais públicos de BH 

 

UFMG faz terceiro repasse de auxílio complementar para alimentação de estudantes assistidos 

 

‘A prevenção é invisível, mas funciona’, afirma Cristina Alvim 

 

Projeto incentiva ações para lidar com a saúde mental durante a quarentena 

 

Violência doméstica pode ter aumentado com o isolamento social 

 

Da testagem rápida ao transplante de plasma: pesquisa brasileira enfrenta o coronavírus 

 

'Distanciamento é a única forma de combater a pandemia', reiteram pesquisadores da UFMG 

 

'A ciência tem dado respostas à pandemia', avalia Sandra Goulart Almeida 

 

Especialistas apostam na confiança e na emoção para combater a desinformação 

 

Professora Sônia Soares fala sobre como manter os idosos em casa e protegidos contra o novo 

coronavírus 

 

População negra é mais vulnerável ao novo coronavírus 

 

Guia prático auxilia profissionais de saúde a lidar com a Covid-19 

 

Força-tarefa da UFMG combate desinformação durante a pandemia 

 

Aplicativos projetam infecções e mortes pelo coronavírus em longo prazo 

 

No Dia Mundial de Higiene das Mãos, professora Adriana Oliveira fala sobre os desafios 

atuais 

 

Isolamento social deu resultado positivo na China 

 

Projeto de reabilitação pulmonar da UFMG acompanha pacientes a distância 

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1781-projeto-de-extensao-apoia-equipes-de-saude-da-familia-e-gestao-municipalno-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1781-projeto-de-extensao-apoia-equipes-de-saude-da-familia-e-gestao-municipalno-enfrentamento-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/produtividade-de-pesquisadoras-mulheres-e-mais-afetada-pela-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-da-ufmg-alertam-que-nao-e-hora-de-flexibilizar-o-isolamento-social-em-minas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-da-ufmg-alertam-que-nao-e-hora-de-flexibilizar-o-isolamento-social-em-minas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/covid-19-dicas-para-maes-e-gestantes-1
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/como-o-coronavirus-afeta-imigrantes
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/letalidade-da-covid-19-e-mais-alta-em-homens
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/virologistas-detectam-genoma-de-novo-coronavirus-em-locais-publicos-de-bh
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-faz-terceiro-repasse-de-auxilio-complementar-para-alimentacao-de-estudantes-assistidos
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-prevencao-e-invisivel-mas-funciona-afirma-cristina-alvim
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1783-projeto-incentiva-acoes-para-lidar-com-a-saude-mental-durante-a-quarentena
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/violencia-domestica-pode-ter-aumentado-no-brasil-aponta-pesquisa-com-participacao-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-apontam-competencia-cientifica-do-pais-no-enfrentamento-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/distanciamento-e-hoje-a-unica-forma-de-combater-a-pandemia-reiteram-pesquisadores-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-ciencia-tem-dado-respostas-a-pandemia-avalia-sandra-goulart-almeida
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/especialistas-apostam-na-confianca-e-na-emocao-para-combater-a-desinformacao
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1782-professora-sonia-soares-fala-sobre-como-manter-os-idosos-em-casa-e-protegidos-contra-o-novo-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1782-professora-sonia-soares-fala-sobre-como-manter-os-idosos-em-casa-e-protegidos-contra-o-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/populacao-negra-esta-mais-vulneravel-ao-novo-coronavirus-no-brasil
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/guia-pratico-auxilia-profissionais-de-saude-para-receberem-pacientes-com-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-ufmg-fazem-forca-tarefa-de-combate-a-desinformacao-durante-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/aplicativos-projetam-infeccoes-e-mortes-pelo-coronavirus-em-longo-prazo
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1779-no-dia-mundial-de-higiene-das-maos-professora-adriana-oliveira-fala-sobre-os-desafios-atuais
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1779-no-dia-mundial-de-higiene-das-maos-professora-adriana-oliveira-fala-sobre-os-desafios-atuais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/isolamento-social-deu-resultado-positivo-na-china
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/projeto-de-reabilitacao-pulmonar-da-ufmg-acompanha-pacientes-remotamente


        

 

             
 

                                          
         

 

 

Marcha Nacional pela Ciência será realizada em formato virtual 

 

Estudantes de medicina produzem boletim diário sobre a Covid-19 

 

Professora do Departamento de Nutrição participa de grupo de enfrentamento da Covid-19 

para idosos 

 

Programa da UFMG oferece dicas para cuidados com crianças autistas 

 

Estudantes de medicina produzem boletim diário sobre a Covid-19 

 

Professores do ICA indicam desafios para agricultores familiares durante a quarentena 

 

Aumento de testes da Covid-19 em apenas 20% pode salvar vidas 

 

Deslocamento para o interior preocupa professores da UFMG 

 

Estudo vai mapear efeitos da pandemia sobre a saúde e qualidade de vida da população LGBT 

 

Simpósio discute projeções sobre contágio e perspectiva regional da Covid-19 

 

Concentração populacional em grandes cidades favorece disseminação do coronavírus 

 

Pílulas sonoras fornecem dicas e orientações para uso de máscaras caseiras 

 

China compartilha experiências de combate à Covid-19 com pesquisadores da UFMG 

 

Reflexão e ações concretas marcam contribuição da UFMG durante a pandemia 

 

Na ALMG, Cristina Alvim defende isolamento para atrasar pico da pandemia 

 

'Live' com o músico Rodrigo Borges apoia campanha dos hospitais 

 

UFMG integra pesquisa que investigará as mudanças provocadas pela Covid-19 nos hábitos 

dos brasileiros 

 

Pesquisadores disponibilizam orientações para compra segura e saudável de refeições em 

aplicativos de delivery 

 

'Corona repórter' divulga dados atualizados da Covid-19 no Twitter 

 

Software que identifica padrões viróticos é desenvolvido na UFMG 

 

Congresso a distância prepara profissionais para o combate à Covid-19 

 

Em simpósio on-line, UFMG debate pandemia e isolamento social 

 

Em três meses de isolamento, perdas na economia da cultura chegarão a R$ 11 bilhões 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/edicao-2020-da-marcha-nacional-pela-ciencia-sera-realizada-em-formato-virtual
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudantes-de-medicina-produzem-boletim-diario-sobre-o-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1776-professora-do-departamento-de-nutricao-participa-de-grupo-de-enfrentamento-da-covid-19-nas-instituicoes-de-longa-permanencia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1776-professora-do-departamento-de-nutricao-participa-de-grupo-de-enfrentamento-da-covid-19-nas-instituicoes-de-longa-permanencia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/programa-da-ufmg-oferece-dicas-para-cuidados-com-criancas-com-transtorno-do-espetro-do-autismo
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudantes-de-medicina-produzem-boletim-diario-sobre-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-do-ica-preveem-desafios-para-agricultores-familiares
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/aumento-de-testes-da-covid-19-em-apenas-20-pode-salvar-vidas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/deslocamento-para-cidades-do-interior-na-quarentena
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisa-investiga-saude-e-qualidade-de-vida-de-lgbt-s-na-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/projecoes-sobre-o-contagio-e-perspectiva-regional-da-covid-19-sao-discutidas-em-simposio
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/concentracao-da-populacao-em-grandes-cidades-favorece-disseminacao-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pilulas-sonoras-fornecem-dicas-e-orientacoes-para-uso-de-mascaras-caseiras
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-ufmg-fazem-benchmarking-cientifico-com-pesquisadores-chineses
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/reflexao-e-acoes-concretas-marcam-contribuicao-da-ufmg-durante-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-reuniao-na-almg-cristina-alvim-defende-isolamento-para-atrasar-pico-da-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/live-com-o-musico-rodrigo-borges-arrecadara-recursos-para-a-campanha-dos-hospitais
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1774-ufmg-integra-pesquisa-que-investigara-as-mudancas-provocadas-pelo-covid-19-nos-habitos-dos-brasileiros
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1774-ufmg-integra-pesquisa-que-investigara-as-mudancas-provocadas-pelo-covid-19-nos-habitos-dos-brasileiros
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1766-pesquisadores-disponibilizam-orientacoes-para-compra-segura-e-saudavel-de-refeicoes-em-aplicativos-de-delivery
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1766-pesquisadores-disponibilizam-orientacoes-para-compra-segura-e-saudavel-de-refeicoes-em-aplicativos-de-delivery
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/corona-reporter-divulga-dados-atualizados-da-covid-19-no-twitter
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/software-que-identifica-padroes-viroticos-e-desenvolvido-na-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/congresso-online-de-medicina-prepara-profissionais-para-combate-ao-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-simposio-on-line-ufmg-debate-pandemia-e-isolamento
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-ufmg-publicam-nota-tecnica-sobre-efeitos-da-covid-19-na-economia-da-cultura


        

 

             
 

                                          
         

 

 

Projeto 'Periferia viva' combate a pandemia em vilas e favelas 

 

Campanha do HC valoriza luta de seus trabalhadores contra a Covid-19 

 

Lançada plataforma mundial de mapeamento de políticas públicas contra a Covid-19 

 

Luta contra a Covid-19: prédio do HC projeta imagens de artistas e frases de incentivo 

 

Mais produtos comprados com doações começam a chegar aos hospitais vinculados à UFMG 

 

Isolamento ajudou a conter epidemia de varíola na Inglaterra, no século 19 

 

Grupo da UFMG vai monitorar o novo coronavírus no esgoto em BH e Contagem 

 

Música para quem cuida: projeto dedica canções aos profissionais de saúde 

 

Seresta da Quarentena leva descontração aos profissionais que estão na linha de frente do 

combate ao Covid-19 

 

Alta incidência de doenças crônicas é outro motivo para ficar em casa 

 

'Outra estação' mergulha no mundo dos vírus 

 

Preparatório gratuito para o Enem oferece aulas on-line durante a quarentena 

 

Vacina contra a Covid-19 envolve processos complexos que precisam ser seguidos à risca 

 

Projeto Cuidar de Quem Cuida envia mensagens positivas aos trabalhadores de serviços de 

saúde 

 

Opinião: Alimentação, comensalidade e isolamento social 

 

O sentido da vida e o coronavírus 

 

Condições precárias de habitação não favorecem isolamento apenas dos grupos de risco 

 

Grupo interdisciplinar produz análises sobre a Covid-19 

 

Alunos do Campus Saúde ajudam suas comunidades no combate à pandemia 

 

HC integra rede mundial de testes de medicamentos contra a Covid-19 

 

Divisão de Assistência Judiciária tira dúvidas da população 

 

'Importância dos pets para circulação do coronavírus é zero', diz professora da UFMG 

 

Clima brasileiro não bloqueia a transmissão do novo coronavírus 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/projeto-quer-promover-a-vida-na-periferia-diante-da-ameaca-do-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1772-campanha-do-hc-valoriza-luta-de-seus-trabalhadores-contra-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/coletivo-de-cientistas-lanca-plataforma-de-mapeamento-de-politicas-publicas-contra-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/luta-contra-a-covid-19-predio-do-hc-projeta-imagens-de-personalidades-e-frases-de-incentivo
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/novos-produtos-comprados-com-doacoes-coletivo-comecam-a-chegar-aos-hospitais-vinculados-a-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/medidas-de-isolamento-social-ajudaram-a-combater-a-variola-na-inglaterra-do-seculo-xix
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/grupo-da-ufmg-executa-projeto-piloto-de-monitoramento-da-covid-19-no-esgoto
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/projeto-da-ufmg-dedica-musicas-aos-profissionais-da-saude
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1768-seresta-da-quarentena-leva-descontracao-aos-profissionais-que-estao-na-linha-de-frente-do-combate-ao-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1768-seresta-da-quarentena-leva-descontracao-aos-profissionais-que-estao-na-linha-de-frente-do-combate-ao-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/alta-incidencia-de-doencas-cronicas-entre-brasileiros-e-mais-um-motivo-para-ficar-em-casa
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/o-mundo-dos-virus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cursinho-gratuito-para-enem-oferece-aulas-online-durante-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/vacina-contra-a-covid-19-envolve-processos-complexos-que-precisam-ser-seguidos-a-risca
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1767-projeto-cuidar-de-quem-cuida-envia-mensagens-positivas-aos-trabalhadores-de-servicos-de-saude
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1767-projeto-cuidar-de-quem-cuida-envia-mensagens-positivas-aos-trabalhadores-de-servicos-de-saude
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1769-opiniao-alimentacao-comensalidade-e-isolamento-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/o-sentido-da-vida-e-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/condicoes-precarias-de-habitacao-no-brasil-nao-permitem-isolamento-apenas-dos-grupos-de-risco
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/sociologa-da-ufmg-integra-rede-multidisciplinar-de-analise-da-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1763-alunos-do-campus-saude-ajudam-suas-comunidades-no-combate-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/hospital-das-clinicas-integra-rede-mundial-para-testes-de-quatro-medicamentos-contra-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/divisao-de-assistencia-judiciaria-da-ufmg-esclarece-duvidas-juridicas-da-populacao
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professora-da-ufmg-esclarece-duvidas-sobre-a-transmissao-do-sars-cov-2-em-animais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/clima-brasileiro-nao-impede-transmissao-do-novo-coronavirus


        

 

             
 

                                          
         

 

Ensino remoto emergencial em contexto de pandemia 

 

Em nova série, Rádio UFMG Educativa indica nove motivos para ficar em casa 

 

Reitoria da UFMG agradece à comunidade por colocar a ciência a serviço da sociedade 

 

Pandemia ameaça aldeias indígenas brasileiras 

 

Professora Tércia Moreira integra equipe da UFMG que vai auxiliar nos testes de diagnóstico 

da Covid-19 

 

Edital inédito concede bolsas e incrementa articulação entre extensão e pós-graduação 

 

UFMG propõe medidas para garantir direitos de populações mais vulneráveis à pandemia 

 

Fale lança campanha de auxílio financeiro a estudantes assistidos 

 

Entidades do Norte de Minas defendem soberania e segurança alimentar de populações 

vulneráveis 

 

UFMG amplia capacidade de realização de testes para detectar o coronavírus 

 

Número de casos de Covid-19 é pelo menos 7,7 vezes maior do que o oficial 

 

Curso EAD sobre manejo clínico para profissionais da saúde inicia aulas na próxima segunda-

feira 

 

Economistas defendem abordagens regionalizadas para enfrentar a Covid-19 

 

Covid-19 reforça necessidade do direito ao parto seguro 

 

UFMG começa a produzir álcool em gel e glicerinado para hospitais 

 

UFMG atualiza protocolos para aumentar segurança de testes de coronavírus 

 

Em tempos de pandemia, educação a distância expõe abismo entre ricos e pobres 

 

Estudo vai avaliar impacto da pandemia do coronavírus sobre a saúde mental 

 

UFMG planeja testar medicamento indicado para tratamento de feridas contra o coronavírus 

 

Ação de extensão sobre dor crônica compartilha saberes em tempos de pandemia 

 

Estudo acompanha evolução da transmissão do coronavírus nos estados 

 

Reitora participa da cerimônia de entrega do primeiro bloco do hospital de campanha 

 

Cultura em quarentena: professores da UFMG analisam desafios e perspectivas do setor 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ensino-remoto-emergencial-em-contexto-de-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/por-que-ficar-em-casa
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/reitoria-agradece-comunidade-por-colocar-o-conhecimento-a-servico-da-sociedade
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1765-pandemia-ameaca-aldeias-indigenas-brasileiras
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1764-professora-tercia-moreira-integra-equipe-da-ufmg-que-vai-auxiliar-nos-testes-de-diagnostico-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1764-professora-tercia-moreira-integra-equipe-da-ufmg-que-vai-auxiliar-nos-testes-de-diagnostico-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/edital-inedito-concede-bolsas-e-incrementa-articulacao-entre-extensao-e-pos-graduacao
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-propoe-medidas-para-garantir-direitos-da-populacao-mais-vulneravel-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/fale-promove-campanha-para-auxilio-financeiro-de-estudantes-assistidos-pela-fump
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/entidades-defendem-soberania-e-seguranca-alimentar-de-populacoes-vulneraveis
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/entidades-defendem-soberania-e-seguranca-alimentar-de-populacoes-vulneraveis
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-amplia-sua-capacidade-de-realizacao-de-testes
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudo-da-face
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1762-curso-ead-sobre-manejo-clinico-para-profissionais-da-saude-inicia-aulas-nessa-sexta-feira
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1762-curso-ead-sobre-manejo-clinico-para-profissionais-da-saude-inicia-aulas-nessa-sexta-feira
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-nota-tecnica-economistas-ressaltam-importancia-do-planejamento-regional-para-enfrentamento-a
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/sentidos-do-nascer-e-entidades-parceiras-defendem-direito-ao-parto-seguro-em-tempos-de-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-recebe-doacao-para-producao-de-alcool-em-gel-e-glicerinado
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-atualiza-protocolos-para-aumentar-seguranca-de-testes-de-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-educacao-nos-tempos-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-convidam-voluntarios-para-estudo-sobre-impacto-da-pandemia-na-saude-mental
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-planeja-testar-medicamento-indicado-para-tratamento-de-feridas-contra-o-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1758-acao-de-extensao-sobre-dor-cronica-compartilha-saberes-em-tempos-de-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudo-de-professor-do-dcc-acompanha-evolucao-da-transmissao-do-coronavirus-nos-estados
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/reitora-participa-da-cerimonia-de-entrega-do-primeiro-bloco-do-hospital-de-campanha
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-da-ufmg-comentam-sobre-impacto-da-pandemia-no-setor-cultural


        

 

             
 

                                          
         

 

Covid-19 preocupa líderes indígenas e especialistas 

 

Crianças podem desenvolver formas graves de Covid-19 

 

Uso de máscara não dispensa isolamento social e higienização 

 

Opinião: É possível pensar em qualidade de vida no trabalho da enfermagem em tempos de 

coronavírus? 

 

Estudantes assistidos pela UFMG recebem auxílio complementar em abril 

 

Desejo de retribuição move doadores de campanha que beneficia hospitais da UFMG 

 

Marcos Pontes visita instalações da UFMG dedicadas ao combate da pandemia 

 

Pesquisas não indicam maior vulnerabilidade de gestantes à Covid-19 

 

Rede de saúde mental garante acolhimento durante distanciamento social 

 

A pandemia da Covid-19: entre Gaia e o Antropoceno 

 

‘Temos caminho articulado, da pesquisa básica à indústria’, diz Ricardo Gazzinelli 

 

Terapeutas defendem atenção especial a crianças e idosos em distanciamento social 

 

Programa da UFMG vai fomentar produção cultural sobre a pandemia 

 

Isolamento vertical é quase tão ruim quanto nenhum isolamento, conclui relatório 

 

Pesquisadores da UFMG lançam força-tarefa de divulgação científica sobre o coronavírus 

 

UFMG recebe verba suplementar do governo federal para combater o novo coronavírus 

 

UFMG lança nova versão de site com informações sobre o coronavírus 

 

Sociedade Brasileira de Imunologia lança campanha educativa sobre a Covid-19 

 

Novo estudo estima datas para esgotamento de leitos comuns e UTIs por estado 

 

Estudos da UFMG vão subsidiar ações da Assembleia de Minas no combate à Covid-19 

 

Alunos do curso de enfermagem vão esclarecer dúvidas dos profissionais das UBS sobre 

Coronavírus 

 

Plantão tira dúvidas sobre auxílio emergencial pela internet 

 

Pesquisadores do ICB investigam potenciais drogas contra a Covid-19 

 

Necessidade de unidades de internação em BH pode chegar a 15 mil em um só dia 

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1757-covid-19-preocupa-lideres-indigenas-e-especialistas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/criancas-podem-desenvolver-casos-graves-de-covid-19-ressalta-pesquisadora-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/infectologista-afirma-que-uso-da-mascara-nao-dispensa-isolamento-social-e-higienizacao
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1753-opiniao-e-possivel-pensar-em-qualidade-de-vida-no-trabalho-da-enfermagem-em-tempos-de-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1753-opiniao-e-possivel-pensar-em-qualidade-de-vida-no-trabalho-da-enfermagem-em-tempos-de-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudantes-assistidos-recebem-auxilio-complementar-da-ufmg-em-abril
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/doadores-da-campanha-compartilham-suas-historias-com-os-hospitais-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-visita-a-ufmg-ministro-pontes-defende-mais-verbas-para-ciencia-e-tecnologia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisas-ainda-nao-indicam-maior-vulnerabilidade-de-mulheres-gravidas-a-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1754-rede-de-saude-mental-garante-acolhimento-durante-distanciamento-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-pandemia-da-covid-19-entre-gaia-e-o-antropoceno
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-comunidade-cientifica-brasileira-responde-rapidamente-diz-ricardo-gazzinelli
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/profissionais-da-saude-defendem-atencao-especial-a-idosos-e-criancas-em-distanciamento-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-lanca-programa-para-fomentar-producao-cultural-sobre-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/isolamento-vertical-e-quase-tao-ruim-quanto-nenhum-isolamento-aponta-relatorio
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-ufmg-lancam-forca-tarefa-de-divulgacao-cientifica-sobre-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-recebe-verba-suplementar-do-governo-federal-para-acoes-de-combate-ao-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-concentra-informacoes-e-iniciativas-relacionadas-a-covid-19-em-site-atualizado
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-da-ufmg-particiam-de-campanha-educativa-da-sbi-sobre-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/nota-tecnica-estima-datas-para-esgotamento-de-utis-e-leitos-comuns-por-estado
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudos-da-ufmg-vao-subsidiar-acoes-da-assembleia-de-minas-no-combate-a-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1752-alunos-do-curso-de-enfermagem-vao-esclarecer-duvidas-dos-profissionais-de-ubs-sobre-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1752-alunos-do-curso-de-enfermagem-vao-esclarecer-duvidas-dos-profissionais-de-ubs-sobre-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/plantao-especial-tira-duvidas-sobre-auxilio-emergencial-pela-internet
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cientistas-do-icb-investigam-potenciais-drogas-contra-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/necessidade-de-unidades-de-internacao-pode-chegar-a-15-mil-em-um-unico-dia-alerta-estudo


        

 

             
 

                                          
         

 

 

Longas distâncias desafiam combate à Covid-19 em Minas Gerais 

 

Professora da UFMG destaca importância da atividade física durante a quarentena 

 

Rede internacional de universidades financiará projetos colaborativos sobre a pandemia 

 

UFMG trabalha para reverter medidas da Capes que prejudicam a pós-graduação 

 

UFMG reinventa-se em tempos de isolamento imposto pela Covid-19 

 

Grupo da Medicina desenvolve jogo para estimular prevenção da Covid-19 entre jovens 

 

Hospitais vinculados à UFMG recebem primeiros produtos adquiridos com doações 

 

A rota da ignorância do coronavírus 

 

Especialistas da UFMG avaliam uso de ventilador compartilhado em situações extremas 

 

Nota técnica propõe medidas para o combate à Covid-19 nas periferias 

 

Pesquisa internacional busca mapear percepção do risco e difusão da Covid-19 

 

UFMG e Senai fabricam álcool em gel e escudos faciais para hospitais e outras instituições 

 

Comunidade acadêmica no exterior recebe orientação e apoio da UFMG 

 

Cartilha de projeto da UFMG traz informações sobre auxílio emergencial a trabalhador 

informal 

 

Cartilha de projeto da UFMG traz informações sobre auxílio emergencial a trabalhador 

informal 

 

Em canal no YouTube, professor do ICA tira dúvidas sobre a Covid-19 

 

Ventiladores, leitos e UTIs esgotam-se em abril, projetam UFMG, Harvard e Ministério da 

Saúde 

 

Estudo avaliará poder preventivo da cloroquina contra a Covid-19 em profissionais de saúde 

 

Projeto de extensão promove intervenção com terapias para profissionais na linha de frente do 

combate ao Coronavírus 

 

UFMG adia procedimentos do calendário acadêmico por tempo indeterminado 

 

Laboratórios da UFMG começam a fazer testes de diagnóstico do novo coronavírus 

 

'É falsa a crença que jovem não corre riscos com a Covid-19', diz professor da Medicina 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/longas-distancias-desafiam-combate-a-covid-19-em-minas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/manter-se-fisicamente-ativo-e-fundamental-afirma-professora-da-eeffto
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/rede-internacional-de-universidades-financiara-projetos-colaborativos-sobre-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1750-ufmg-trabalha-para-reverter-medidas-da-capes-que-prejudicam-a-pos-graduacao
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-se-reinventa-em-tempos-de-isolamento-imposto-pela-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/faculdade-desenvolve-jogo-para-incentivar-prevencao-entre-adolescentes
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/hospitais-vinculados-a-ufmg-recebem-primeiros-produtos-adquiridos-com-doacoes
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-rota-da-ignorancia-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/especialistas-avaliam-uso-de-ventilador-compartilhado-em-situacoes-extremas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/nota-tecnica-de-pesquisadores-da-ufmg-lista-medidas-para-combate-a-covid-19-nas-periferias
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-promovem-questionario-sobre-a-percepcao-do-risco-e-difusao-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-participa-na-producao-de-alcool-em-gel-e-escudos-faciais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/comunidade-da-ufmg-no-exterior-recebe-orientacao-e-apoio-da-dri
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cartilha-do-cdh-apresenta-informacoes-sobre-auxilio-emergencial-a-informais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cartilha-do-cdh-apresenta-informacoes-sobre-auxilio-emergencial-a-informais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cartilha-do-cdh-apresenta-informacoes-sobre-auxilio-emergencial-a-informais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cartilha-do-cdh-apresenta-informacoes-sobre-auxilio-emergencial-a-informais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-seu-canal-no-youtube-professor-do-ica-tira-duvidas-sobre-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ventiladores-leitos-e-utis-esgotam-se-em-abril-projeta-ufmg-harvard-e-ministerio-da-saude
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ventiladores-leitos-e-utis-esgotam-se-em-abril-projeta-ufmg-harvard-e-ministerio-da-saude
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudo-vai-avaliar-poder-preventivo-da-cloroquina-contra-a-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1745-projeto-de-extensao-promove-intervencao-com-terapias-alternativas-para-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-do-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1745-projeto-de-extensao-promove-intervencao-com-terapias-alternativas-para-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-adia-procedimentos-do-calendario-academico-por-tempo-indeterminado
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/laboratorios-da-ufmg-comecam-a-fazer-testes-de-diagnostico-do-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professor-da-medicina-afirma-que-e-erro-pensar-que-jovem-nao-corre-riscos-com-a-covid-19


        

 

             
 

                                          
         

 

Animais do Hospital Veterinário ganham lar temporário durante isolamento 

 

Inscrições abertas para curso gratuito EAD de manejo clínico dos pacientes infectados com 

Covid-19 em UTIs 

 

Disponível aplicativo que projeta infecções e mortes pelo coronavírus 

 

Universidades mineiras defendem isolamento social como medida de enfrentamento da 

Covid-19 

 

Medidas tomadas pela Prefeitura de BH são acertadas, garante professora da Faculdade de 

Direito 

 

Minas deverá ter 2,5 milhões de infectados pelo coronavírus do final de abril ao início de 

maio 

 

Fapemig libera R$ 2 milhões para pesquisas sobre o novo coronavírus 

 

Tira-dúvidas com linha direta sobre pandemia já está no ar 

 

O ato de cozinhar em tempos de Covid-19 

 

Em nota técnica, Faculdade de Farmácia recomenda manter tratamento sintomático da Covid-

19 

 

Grupo de Brasil e México aborda transmissão do coronavírus pela rede de transporte aéreo 

 

Em tempos de isolamento social, professora reforça a importância de cozinhar em casa 

 

‘Colmeia’ analisa os impactos econômicos da Covid-19 na renda das famílias mais pobres 

 

Pesquisadores da UFMG alertam para efeitos de presença do novo coronavírus no esgoto 

 

Observatório repercute implicações sociais do coronavírus 

 

Universidade e IAMG lançam páginas na web para fortalecer projeto de doações para os 

hospitais 

 

Redução do convívio social e restrição ao deslocamento são vitais para enfrentar pandemia 

 

Pandemia pode sobrecarregar mais da metade das microrregiões de saúde do país 

 

UFMG e parceiros produzem protetores para profissionais que combatem a pandemia 

 

Investimento no combate à Covid-19 é bom para a saúde e para a economia 

 

Ministério da Saúde autoriza uso da cloroquina em pacientes graves 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/animais-do-hospital-veterinario-ufmg-ganham-lar-temporario-durante-isolamento
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1744-profissionais-de-saude-podem-participar-de-curso-gratuito-a-distancia-de-manejo-clinico-dos-pacientes-infectados-com-covid-19-em-utis
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1744-profissionais-de-saude-podem-participar-de-curso-gratuito-a-distancia-de-manejo-clinico-dos-pacientes-infectados-com-covid-19-em-utis
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estatistico-da-ufmg-desenvolve-aplicativo-que-projeta-infeccoes-e-mortes-pelo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidades-mineiras-defendem-isolamento-social-como-medida-de-enfrentamento-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidades-mineiras-defendem-isolamento-social-como-medida-de-enfrentamento-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/medidas-tomadas-pela-prefeitura-de-bh-sao-acertadas-garante-doutora-em-direito-administrativo
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/medidas-tomadas-pela-prefeitura-de-bh-sao-acertadas-garante-doutora-em-direito-administrativo
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/minas-devera-ter-2-5-milhoes-de-infectados-pelo-coronavirus-do-final-de-abril-ao-inicio-de-maio
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/minas-devera-ter-2-5-milhoes-de-infectados-pelo-coronavirus-do-final-de-abril-ao-inicio-de-maio
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/fapemig-financia-propostas-de-pesquisa-sobre-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1743-tira-duvidas-com-linha-direta-sobre-pandemia-ja-esta-no-ar
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/o-ato-de-cozinhar-em-tempos-de-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-faculdade-de-farmacia-recomendam-manter-o-tratamento-sintomatico-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-faculdade-de-farmacia-recomendam-manter-o-tratamento-sintomatico-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/aeroportos-controle
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1741-em-tempos-de-isolamento-social-professora-reforca-a-importancia-de-cozinhar-em-casa
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/colmeia-analisa-os-impactos-economicos-da-covid-19-na-renda-das-familias-mais-pobres
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-da-ufmg-alertam-para-efeitos-de-presenca-do-novo-coronavirus-no-esgoto
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/observatorio-repercute-implicacoes-sociais-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-e-fundep-lancam-pagina-na-web-para-fortalecer-projeto-de-doacoes-para-os-hospitais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-e-fundep-lancam-pagina-na-web-para-fortalecer-projeto-de-doacoes-para-os-hospitais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/reducao-do-convivio-social-e-restricao-ao-deslocamento-sao-vitais-para-enfrentar-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/sistema-de-saude-podera-entrar-em-colapso-se-taxa-da-populacao-infectada-por-covid-19-atingir-1
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/com-voluntarios-ufmg-produz-protetores-para-profissionais-de-saude
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/investimento-no-combate-a-covid-19-e-bom-para-a-saude-e-para-a-economia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ministerio-da-saude-usara-medicamentos-experimentais-no-combate-ao-coronavirus


        

 

             
 

                                          
         

 

Escola de Enfermagem disponibiliza link específico com informações importantes sobre o 

Coronavírus 

 

Cursinho da Face terá aulas on-line de preparação para o Enem durante a quarentena 

 

UFMG e Fiocruz formam coalizão com China e Reino Unido para combate à Covid-19 

 

Coronavírus: SUS enfrenta seu maior desafio 

 

Voluntários vão cuidar da saúde mental dos profissionais que combatem a pandemia 

 

Pesquisadores reforçam necessidade de 'achatar curva' epidêmica 

 

UFMG participa do sequenciamento de 19 genomas do coronavírus 

 

Pesquisadores do ICB produzem vídeos educativos sobre o coronavírus 

 

Pandemia provoca mudanças em contratos e prestação de serviços 

 

'A crise neste ano está instalada', afirma Mauro Sayar, professor da Face 

 

Afastamento temporário é estendido a funcionários terceirizados 

 

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 

 

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1740-escola-de-enfermagem-disponibiliza-link-especifico-com-informacoes-importantes-sobre-o-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1740-escola-de-enfermagem-disponibiliza-link-especifico-com-informacoes-importantes-sobre-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/cursinho-da-face-tera-aulas-on-line-de-preparacao-para-o-enem-durante-a-quarentena
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-e-fiocruz-formam-coalizao-com-china-e-reino-unido-para-combate-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/como-o-sistema-de-saude-brasileiro-se-prepara-para-enfrentar-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/voluntarios-vao-cuidar-da-saude-mental-dos-profissionais-que-combatem-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-do-icb-reforcam-necessidade-de-achatar-a-curva-epidemica-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-de-ufmg-ufrj-e-lncc-sequenciam-genoma-de-19-exemplares-do-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisadores-do-icb-produzem-videos-educativos-sobre-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/situacao-de-contratos-entre-consumidores-e-empresas-e-tema-de-analise-no-programa-conexoes
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-crise-neste-ano-esta-instalada-afirma-mauro-sayar-professor-da-face
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/afastamento-temporario-de-atividades-presenciais-se-estende-a-funcionarios-terceirizados
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1739-em-tempo-de-coronavirus-professoras-criam-guia-de-orientacoes-para-organizacao-e-fluxos-nas-unidades-basicas-de-saude
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1739-em-tempo-de-coronavirus-professoras-criam-guia-de-orientacoes-para-organizacao-e-fluxos-nas-unidades-basicas-de-saude
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/situacao-de-contratos-entre-consumidores-e-empresas-e-tema-de-analise-no-programa-conexoes
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1738-higienizacao-de-alimentos-evita-riscos-durante-o-isolamento-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/uso-correto-de-medicamentos-garante-maior-seguranca-para-pacientes-cronicos
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/fump-interrompe-assistencia-social-presencial-e-altera-procedimentos-em-razao-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidade-parceira-de-wuhan-na-china-doa-mascaras-para-hospitais-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/informacao-de-fontes-seguras-e-fundamental-para-acoes-de-enfrentamento-a-pandemia
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/biblioteca-universitaria-mantem-servicos-on-line
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-promove-financiamento-coletivo-para-apoiar-hospitais-das-clinicas-e-risoleta-neves
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-promove-financiamento-coletivo-para-apoiar-hospitais-das-clinicas-e-risoleta-neves
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/medicina-elabora-documento-com-orientacoes-para-limpeza-de-edificios-residenciais
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1734-capes-mantera-bolsas-durante-a-crise-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/trabalho-remoto-e-condicao-para-impedir-a-proliferacao-do-novo-coronavirus


        

 

             
 

                                          
         

 

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 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-cria-acoes-de-atendimento-remoto-a-comunidade-academica-no-exterior
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/redistribuicao-de-bolsas-provocara-grave-impacto-na-pos-graduacao-alerta-reitora-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/redistribuicao-de-bolsas-provocara-grave-impacto-na-pos-graduacao-alerta-reitora-da-ufmg
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/video-da-tv-ufmg-explica-historia-das-epidemias
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/casa-da-gloria-em-diamantina-e-fechada-por-tempo-indeterminado
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-educativa-veicula-spots-de-conscientizacao-sobre-pandemia-do-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/infectologista-da-ufmg-reforca-importancia-de-buscar-informacoes-confiaveis-sobre-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/infectologista-da-ufmg-reforca-importancia-de-buscar-informacoes-confiaveis-sobre-o-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/canais-de-literatura-transmitem-na-internet-contacao-de-historias-infantojuvenis
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1733-ufmg-nao-vai-adotar-aulas-a-distancia-enquanto-vigorarem-medidas-para-contencao-de-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1733-ufmg-nao-vai-adotar-aulas-a-distancia-enquanto-vigorarem-medidas-para-contencao-de-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1732-alunos-de-medicina-e-enfermagem-vao-informar-populacao-por-telefone-e-internet-sobre-a-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1732-alunos-de-medicina-e-enfermagem-vao-informar-populacao-por-telefone-e-internet-sobre-a-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-suspende-atividades-administrativas-presenciais-a-partir-de-segunda-23
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/laboratorios-da-ufmg-poderao-auxiliar-nos-testes-para-deteccao-da-infeccao-pelo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/avanco-do-novo-coronavirus-no-brasil-altera-programacao-da-radio-ufmg-educativa
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/fump-altera-atendimentos-de-acolhimento-e-saude-na-capital-e-em-montes-claros
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-oferece-auxilio-financeiro-emergencial-para-estudantes-assistidos
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/efeitos-economicos-negativos-da-crise-do-coronavirus-podem-afetar-mais-a-renda-dos-mais-pobres
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1731-avaliacao-de-desempenho-dos-servidores-tecnico-administrativos-e-suspensa
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-peste-de-albert-camus-vira-best-seller-em-tempos-de-epidemia-do-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1728-comite-permanente-da-ufmg-publica-primeiras-normas-para-periodo-de-afastamento-social
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1728-comite-permanente-da-ufmg-publica-primeiras-normas-para-periodo-de-afastamento-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-suspende-novas-chamadas-de-candidatos-classificados-no-sisu
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/internet-e-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/em-nota-reitoria-oficializa-suspensao-das-aulas-presenciais
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-define-jornada-de-trabalho-especial-para-cumprir-medidas-para-conter-a-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1727-webaula-atualiza-sobre-a-situacao-da-covid-19-no-pais


        

 

             
 

                                          
         

 

 

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 

 

 

 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/congresso-brasileiro-de-extensao-universitaria-e-suspenso
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/espacos-de-cultura-ceu-e-clinicas-da-odontologia-suspendem-atividades
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file:///C:/Users/usser/Downloads/UFMG%20anuncia%20suspensão%20das%20aulas%20presenciais%20a%20partir%20de%20quarta-feira,%2018
file:///C:/Users/usser/Downloads/UFMG%20anuncia%20suspensão%20das%20aulas%20presenciais%20a%20partir%20de%20quarta-feira,%2018
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https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-se-reune-com-governo-do-estado-para-discutir-enfrentamento-ao-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/seminario-na-medicina-discute-estrategias-de-combate-a-pandemia-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/coronavirus-ufmg-mantem-registro-presencial-de-calouros-nos-dias-16-e-17
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1723-ufmg-mantem-aulas-e-divulga-recomendacoes-para-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1723-ufmg-mantem-aulas-e-divulga-recomendacoes-para-enfrentamento-da-covid-19
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/coronavirus-entenda-o-que-e-e-qual-a-importancia-do-sequenciamento-genetico
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1716-ufmg-lanca-hotsite-com-informacoes-sobre-a-pandemia-do-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1716-ufmg-lanca-hotsite-com-informacoes-sobre-a-pandemia-do-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pandemias-sao-interrompidas-pela-ciencia-e-so-por-ela
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/respostas-as-pandemias-hoje-sao-mais-rapidas-afirma-pesquisadora-italiana
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professores-da-ufmg-integram-rede-nacional-de-pesquisa-sobre-o-corona-virus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/o-papel-de-pesquisadores-e-universidades-brasileiras-no-combate-ao-novo-corona-virus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/coronavirus-o-mundo-em-alerta-outra-estacao-discute-o-assunto
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1705-webaula-traz-informacoes-atualizadas-sobre-o-coronavirus-na-proxima-quinta-5
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1698-ministerio-da-saude-disponibilizou-dicas-e-informacoes-sobre-o-novo-coronavirus


        

 

             
 

                                          
         

 

Notícias Covid-19 

 

Ministério da Saúde disponibilizou dicas e informações sobre o novo coronavírus 

 

Webaula traz informações atualizadas sobre o coronavírus na próxima quinta (5) 

 

'Outra estação': coronavírus põe o mundo em alerta 

 

Pesquisadoras do ICB falam sobre o papel da universidade no combate à Covid-19 

 

Professores da UFMG integram rede nacional de pesquisa sobre o coronavírus 

 

Respostas às pandemias hoje são mais rápidas, afirma pesquisadora italiana 

 

Pandemias são interrompidas pela ciência. E só por ela. 

 

UFMG lança hotsite com informações sobre a pandemia do coronavírus 

 

Coronavírus: entenda a importância do sequenciamento genético 

 

UFMG mantém aulas e divulga recomendações para enfrentamento da Covid-19 

 

Coronavírus: UFMG confirma registro presencial de calouros nos dias 16 e 17 
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