
AÇÕES DE 
COMBATE

À COVID-19



Ministério da Educação
Fundação Universidade do Amazonas
Universidade Federal do Amazonas

EXPEDIENTE

Reitor | Sylvio Mário Puga Ferreira

Vice-reitor | Jacob Moysés Cohen

Assessora de Comunicação | Ana Carla dos Santos Souza

Coleta e organização de dados | Bruna Andrade, Carolina Lemos, 
e Tasso Ricarte

Projeto gráfico e diagramação | Bruna Andrade

Manaus, 2021



SUMÁRIO
FEVEREIRO/20204

MARÇO/20206

ABRIL/202010

MAIO/202022

JUNHO/202033

JULHO/202041

AGOSTO/202049

SETEMBRO/202053

OUTUBRO/202056

NOVEMBRO/202059

DEZEMBRO/202061

JANEIRO/202163



FEVEREIRO
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5

Medida foi tomada para preservar a 
saúde da comunidade acadêmica.
13 de março de 2020

‘Coronavírus: o que você 
precisa saber’ é tema 
de palestra da Telessaúde 
na próxima terça, 18.
07 de fevereiro de 2020

Palestra sobre 
Coronavirus informa 
comunidade da Ufam 
sobre epidemia.
19 de fevereiro de 2020

https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1088-coronavirus-o-que-voce-precisa-saber-e-tema-de-palestra-da-telessaude-nesta-terca-11.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1088-coronavirus-o-que-voce-precisa-saber-e-tema-de-palestra-da-telessaude-nesta-terca-11.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1088-coronavirus-o-que-voce-precisa-saber-e-tema-de-palestra-da-telessaude-nesta-terca-11.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1088-coronavirus-o-que-voce-precisa-saber-e-tema-de-palestra-da-telessaude-nesta-terca-11.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1129-palestra-sobre-coronavirus-informa-comunidade-da-ufam-sobre-epidemia.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1129-palestra-sobre-coronavirus-informa-comunidade-da-ufam-sobre-epidemia.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1129-palestra-sobre-coronavirus-informa-comunidade-da-ufam-sobre-epidemia.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1129-palestra-sobre-coronavirus-informa-comunidade-da-ufam-sobre-epidemia.html


MARÇO
2020
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Medida foi tomada para preservar a 
saúde da comunidade acadêmica.
13 de março de 2020

Profissionais da saúde do interior 
participaram de videoconferência 
sobre Covid-19.
17 de março de 2020

Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus publica documento 
com medidas preventivas para 
a comunidade da Ufam.
17 de março de 2020

Fique em casa! Faça sua parte 
no combate à pandemia do novo 
Coronavírus.
22 de março de 2020

Ufam cria comitê de enfrentamento 
ao Covid-19 (Coronavírus).
09 de março de 2020

Ufam divulga medidas adotadas 
durante a suspensão das atividades 
acadêmicas.
17 de março de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1186-ufam-cria-comite-de-enfrentamento-ao-coronavirus-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1186-ufam-cria-comite-de-enfrentamento-ao-coronavirus-covid-19.html
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Ufam promove capacitação on-line 
sobre a Covid-19 para médicos 
do interior do Estado.
23 de março de 2020

Icet produz álcool em gel 
para distribuição em Itacoatiara.
24 de março de 2020

HUGV/Ebserh atuará na retaguarda 
para internação de casos não 
relacionados ao Covid-19.
26 de março de 2020

Gica disponibiliza pesquisas 
científicas sobre covid-19.
26 de março de 2020

Ufam capacita profissionais 
de saúde de Itacoatiara no combate 
ao Coronavírus.
26 de março de 2020

Instituto de Natureza e Cultura 
produz material de orientação 
sobre o Covid-19 aos indígenas 
da etnia Ticuna.
24 de março de 2020



9

Ufam prorroga, por tempo 
indeterminado, a suspensão 
de atividades acadêmicas 
e administrativas.
27 de março de 2020

Impressão 3D - Ufam inicia 
a produção de Equipamentos 
de Proteção Individual 
em Itacoatiara.
27 de março de 2020

FCF produz álcool gel para proteger 
profissionais e pacientes do HUGV/
Ebserh.
27 de março de 2020

Icsez divulga questionário para 
acompanhar saúde da comunidade 
acadêmica.
30 de março de 2020

Protec informa sobre funcionamento 
durante suspensão de atividades 
presenciais.
30 de março de 2020

Escola de Enfermagem disponibiliza 
repositório de questões relacionadas 
ao covid-19.
31 de março de 2020



ABRIL
2020
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Faculdade de Psicologia 
disponibiliza cartilha aos discentes 
voltada para melhoria da qualidade 
de vida durante a pandemia.
1° de abril de 2020

Docentes do curso de Nutrição do 
Instituto de Saúde e Biotecnologia 
de Coari elaboram Manual digital de 
orientações sobre nutrição e saúde 
na pandemia de covid-19.
02 de abril de 2020

Profissionais de saúde de Benjamin 
Constant recebem capacitação 
sobre combate à pandemia.
02 de abril de 2020

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Ufam realiza ação de distribuição 
de álcool gel em diversas 
instituições.
02 de abril de 2020

Alunos dos cursos de saúde recebem 
treinamento para esclarecer 
população.
03 de abril de 2020

Pró-reitorias informam 
funcionamento durante suspensão 
do Calendário Acadêmico.
1° de abril de 2020
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Professor do Departamento 
de Matemática da Ufam faz cálculo 
sobre a possível propagação 
de casos da covid-19 e é destaque 
no Jornal Nacional.
06 de abril de 2020

Ufam recebe R$500 mil do MEC 
para fortalecer ações de combate 
ao coronavírus.
07 de abril de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dr. Bernadino Albuquerque, 
médico infectologista.
06 de abril de 2020

DSQV oferta atendimento remoto 
para servidores e terceirizados.
07 de abril de 2020

Webconferência com o professor 
Bernardino Albuquerque orienta 
profissionais da saúde indígena 
sobre covid-19.
07 de abril de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1276-entrevista-com-doutor-bernadino-albuquerque-medico-infectologista.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1276-entrevista-com-doutor-bernadino-albuquerque-medico-infectologista.html
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Prefeitura do Campus divulga 
restrição de acesso ao campus 
durante suspensão das atividades.
08 de abril de 2020

Estudo computacional 
de pesquisadores da área de Físico-
Química da Ufam analisam eficiência 
da Cloroquina contra receptores 
do covid-19 quando utilizada 
isoladamente. 08 de abril de 2020

Grupo de Pesquisa em Saúde 
do ISB elabora ‘Cartilha Funcional 
para Idosos’ para proteção contra 
covid-19.
09 de abril de 2020

Egresso adapta capacete de Hood 
para melhor tratamento de pacientes 
de covid-19.
09 de abril de 2020

Ufam produz álcool líquido 70% 
e em gel em parceria com empresas 
e indústrias.
07 de abril de 2020



14

Faculdade de Psicologia faz 
atendimento online para 
a comunidade acadêmica durante 
o isolamento social.
13 de abril de 2020

Proext implanta Subcomitê 
de Enfrentamento à Pandemia 
do Coronavírus em povos 
e territórios indígenas.
13 de abril de 2020

Ufam autoriza antecipação de curso 
e colação de grau para os discentes 
de Medicina, Farmácia, Enfermagem 
e Fisioterapia.
13 de abril de 2020

DSQV divulga segunda edição 
de informativo sobre saúde mental.
13 de abril de 2020

Alunos de saúde da Ufam 
e residentes do HUGV/Ebserh 
esclarecem dúvidas sobre covid-19 
em aplicativos.
13 de abril de 2020

Grupos de pesquisa investigam 
os impactos sociais do covid-19.
14 de abril de 2020
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Ufam tem centro de testes rápidos 
para profissionais de saúde.
15 de abril de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dra. Karoline Rodrigues, geriatra 
FM/Ufam.
14 de abril de 2020

Comitê de Enfrentamento 
ao Covid-19 recebe propostas 
de projetos e ações que somem 
R$ 500 mil.
15 de abril de 2020

Equipamento desenvolvido 
por egresso da Ufam é destaque 
no jornal Folha de São Paulo.
15 de abril de 2020

ISB disponibiliza ‘Guia Prático 
de Exercícios Físicos’ durante 
o isolamento social.
15 de abril de 2020

Enquete ‘Coronavírus: percepção 
social no Amazonas’ identifica 
os impactos sobre as pessoas e suas 
reações resultantes da pandemia 
do Coronavírus.
16 de abril de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1304-dra-karoline-rodrigues-geriatra-fm-ufam.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1304-dra-karoline-rodrigues-geriatra-fm-ufam.html
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‘Teléze, esse vírus mata’- IEAA 
produz material informativo sobre 
a Covid-19 com linguagem regional.
16 de abril de 2020

Subcomitê de ações contra 
coronavírus do Icet elabora cartilhas 
para informar sobre pandemia.
17 de abril de 2020

Entrevista com o especialista | Dra. 
Ione Brum, Obstetra e diretora da 
Faculdade de Medicina da Ufam.
16 de abril de 2020

Ufam autoriza Residências 
Universitárias do INC e do Icsez 
para ajudar no combate à pandemia.
17 de abril de 2020

DSQV divulga terceira edição 
de informativo sobre serviços 
de saúde para suspeitos de covid-19.
17 de abril de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1315-dra-ione-brum-obstetra-e-diretora-da-faculdade-de-medicina-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1315-dra-ione-brum-obstetra-e-diretora-da-faculdade-de-medicina-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1315-dra-ione-brum-obstetra-e-diretora-da-faculdade-de-medicina-da-ufam.html
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Professor da Ufam e médico 
infectologista Bernardino 
Albuquerque profere palestra sobre 
coronavírus para público nacional.
17 de abril de 2020

Alunos da Ufam integram plataforma 
solidária a pessoas em situação 
de risco na pandemia de covid-19.
17 de abril de 2020

Professor da Ufam publica artigo 
sobre crescimento de casos 
de covid-19.
20 de abril de 2020

Subcomitê de enfrentamento 
à covid-19 do ICB divulga 
Informativo Eletrônico do Instituto.
20 de abril de 2020

Proext faz campanha para arrecadar 
alimentos aos indígenas.
20 de abril de 2020
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Informativo traz os cuidados 
necessários com recém-nascidos 
e crianças durante a pandemia.
20 de abril de 2020

Departamento de Química entrega 
mais de 1,4 mil litros de álcool em gel 
a instituições.
22 de abril de 2020

DSQV convida servidores a participar 
da campanha #TBQ.
22 de abril de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dra. Rossiclei Pinheiro, Pediatra 
e Neonatologista.
20 de abril de 2020

Gica disponibiliza portal como 
fonte de informação segura 
e com credibilidade.
22 de abril de 2020

Histórico: Ufam realiza primeira 
colação de grau a distância 
e tramitação de documentos 
100% digital.
22 de abril de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1325-dra-rossiclei-pinheiro-pediatra-e-neonatologista.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1325-dra-rossiclei-pinheiro-pediatra-e-neonatologista.html
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NEAI reúne reflexões dos discentes 
indígenas durante a pandemia.
23 de abril de 2020

Estudantes desenvolvem aplicativo 
para evitar aglomerações em locais 
públicos.
23 de abril de 2020

Faculdade de Medicina tem 
a primeira turma formada por 
videoconferência de sua história.
23 de abril de 2020

Pesquisa-CED disponibiliza 
questionários para diagnosticar 
as formas de acesso e utilização 
das tecnologias pela comunidade 
acadêmica.
23 de abril de 2020

Rede Solidária faz campanha 
para arrecadar alimentos.
24 de abril de 2020

DSQV divulga quarta edição de card 
informativo.
24 de abril de 2020
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Ufam realiza campanha de doação 
de alimentos para famílias indígenas.
27 de abril de 2020

Grupo de mulheres artesãs apoiadas 
pela Ufam produzem máscaras 
de prevenção ao Coronavirus 
para comunidades vulneráveis 
em Parintins.
27 de abril de 2020

DSQV divulga 5a edição do card 
informativo sobre organização 
do dia-a-dia.
27 de abril de 2020

Ufam divulga Plano de Contingência 
sobre enfrentamento à pandemia.
27 de abril de 2020

Colabcovidbr - Ufam e UFPR 
criam ferramenta colaborativa 
para mapear casos e estimar 
as subnotificações da Covid-19.
27 de abril de 2020
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Saúde Mental - Daest faz rodas 
de apoio psicológico online durante 
o isolamento social.
28 de abril de 2020

Proeg regulamenta Atividades 
Extracurriculares Especiais durante 
a pandemia.
30 de abril de 2020

‘Quarentena no Caua’ - Ufam faz 
chamada colaborativa para artistas 
amazonenses durante a pandemia.
29 de abril de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dra. Rovanda Sena, Cardiologista.
30 de abril de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1358-quarentena-no-caua-ufam-faz-chamada-colaborativa-para-artistas-amazonenses-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1358-quarentena-no-caua-ufam-faz-chamada-colaborativa-para-artistas-amazonenses-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1358-quarentena-no-caua-ufam-faz-chamada-colaborativa-para-artistas-amazonenses-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1361-dra-rovanda-sena-cardiologista.html


MAIO
2020
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Subcomitê de Enfrentamento 
à Pandemia do Coronavírus da 
Ufam doa alimentos a 214 famílias 
indígenas, no Parque das Tribos.
04 de maio de 2020

Museu Amazônico oferta curso 
online de divulgação científica.
04 de maio de 2020

Progesp acompanha trabalho 
remoto dos servidores.
04 de maio de 2020

DSQV divulga 6a edição 
de informativo sobre qualidade 
do sono.
04 de maio de 2020

INC oferece acolhimento psicológico 
online em Benjamin Constant.
04 de maio de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dr. Sandoval Fernandes, Médico 
do Trabalho.
04 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1376-dr-sandoval-fernandes-medico-do-trabalho.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1376-dr-sandoval-fernandes-medico-do-trabalho.html


24

Icsez produz vídeos informativos 
sobre a covid-19 em Parintins.
05 de maio de 2020

Professores do ISB criam guia 
de segurança para os profissionais 
da Atenção Básica em Saúde.
05 de maio de 2020

Mapeamento mostra alternativas 
de enfrentamento à Covid-19 
em instituições de pesquisa 
no Amazonas.
06 de maio de 2020

ICB disponibiliza Coletânea 
de Atividades lúdicas para crianças.
06 de maio de 2020

INC e parceiros criam plataforma 
de monitoramento de casos 
de covid-19 no AM e em áreas 
indígenas.
06 de maio de 2020

Pesquisadores do ISB publicam 
artigo sobre condições de trabalho 
de enfermeiros durante pandemia.
07 de maio de 2020



25

Pesquisa da Ufam aponta pico 
de novos casos e óbitos por covid-19 
no mês de maio em Manaus.
07 de maio de 2020

DSQV divulga sétima edição 
do card informativo sobre execução 
de trabalho remoto.
08 de maio de 2020

Nota Técnica aponta hipóteses 
sobre o descumprimento do 
distanciamento social na pandemia.
08 de maio de 2020

Em alusão ao Dia das Mães, Pet-
Farmácia distribui kit preventivo 
contra covid-19.
11 de maio de 2020

Programa de extensão 
do Icsez esclarece dúvidas 
sobre o coronavírus.
11 de maio de 2020

Parintins - Projeto Explosão do Boi 
oferece exercícios funcionais online 
durante a pandemia.
12 de maio de 2020



26

DSQV divulga oitava edição do card 
informativo com o tema Auxílio 
Emergencial.
12 de maio de 2020

Roda de Conversa aborda tema 
“Assédio na Universidade”.
12 de maio de 2020

Servidores do INC doam alimentos 
e cestas básicas a alunos e famílias 
em situação de vulnerabilidade.
12 de maio de 2020

Nota técnica analisa o panorama 
geral da situação de saúde 
da população amazonense.
13 de maio de 2020

Grupo de Pesquisa promove 
debate online sobre papel social 
do jornalista durante pandemia 
com Marcelo Canellas.
12 de maio de 2020

Ufam autoriza realização 
de atividades extracurriculares 
em plataformas online.
13 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1409-grupo-de-pesquisa-promove-debate-online-sobre-papel-social-do-jornalista-durante-pandemia-com-marcelo-canellas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1409-grupo-de-pesquisa-promove-debate-online-sobre-papel-social-do-jornalista-durante-pandemia-com-marcelo-canellas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1409-grupo-de-pesquisa-promove-debate-online-sobre-papel-social-do-jornalista-durante-pandemia-com-marcelo-canellas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1409-grupo-de-pesquisa-promove-debate-online-sobre-papel-social-do-jornalista-durante-pandemia-com-marcelo-canellas.html
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Livro ‘Quarentenas Amazônicas’ 
trata de isolamento e invisibilidade 
na pandemia.
14 de maio de 2020

Nota técnica recomenda ações 
para o enfrentamento da covid-19 
em populações indígenas do Alto 
Solimões.
14 de maio de 2020

Subcomitê de Enfrentamento 
à Pandemia do Coronavírus da Ufam 
doa alimentos à AIUE.
15 de maio de 2020

Pesquisa da Ufam que aponta 
eficácia do isolamento social para 
o achatamento da curva de covid-19 
é destaque nacional.
15 de maio de 2020

Entrevista com o especialista | Dra. 
Priscilla Cordeiro, Coordenadora 
Acadêmica da Escola de Enfermagem 
de Manaus.
14 de maio de 2020

Entrevista com o especialista | Dr. 
Edson Andrade, Pneumologista.
14 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1420-dra-priscilla-cordeiro-coordenadora-da-escola-de-enfermagem-de-manaus.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1420-dra-priscilla-cordeiro-coordenadora-da-escola-de-enfermagem-de-manaus.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1420-dra-priscilla-cordeiro-coordenadora-da-escola-de-enfermagem-de-manaus.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1420-dra-priscilla-cordeiro-coordenadora-da-escola-de-enfermagem-de-manaus.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1421-dr-edson-andrade-pneumologista.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1421-dr-edson-andrade-pneumologista.html


28

Unesco promove vídeo 
informacional específico sobre 
covid-19 para povos tradicionais 
da Amazônia.
15 de maio de 2020

DSQV divulga nona edição de card 
informativo com o tema “Exercícios 
respiratórios”.
15 de maio de 2020

Campanha ‘Idoso em Casa’- Icsez 
recebe fotografias de idosos até dia 
22 de maio.
19 de maio de 2020

Ufam participa de estudo 
multicêntrico sobre impacto 
da pandemia em idosos.
19 de maio de 2020

DSQV divulga décima edição do card 
informativo com o tema Organização 
Financeira.
19 de maio de 2020

Professor lança campanha em prol 
de acesso livre a sites educativos 
durante pandemia.
19 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1440-professor-lanca-campanha-em-prol-de-acesso-livre-a-site-educativos-durante-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1440-professor-lanca-campanha-em-prol-de-acesso-livre-a-site-educativos-durante-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1440-professor-lanca-campanha-em-prol-de-acesso-livre-a-site-educativos-durante-pandemia.html


29

DSQV promove campanha #TBQ.
20 de maio de 2020

Egresso da Ufam cria equipamento 
de proteção para cirurgiões-
dentistas.
20 de maio de 2020

Boletins ODS - Especial Covid-19.
21 de maio de 2020

Dia Mundial do Meio Ambiente 
- Reitor da Ufam participa de 
websimpósio que discute os desafios 
da sustentabilidade pós-pandemia 
dia 5 de junho.
20 de maio de 2020

Sexta edição do Boletim Atlas 
ODS relaciona mobilidade urbana, 
difusão da covid-19 e mortalidade 
no Amazonas.
20 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1451-boletins-ods-especial-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1450-dia-mundial-do-meio-ambiente-reitor-da-ufam-participa-de-websimposio-que-discute-os-desafios-da-sustentabilidade-pos-pandemia-dia-5-de-junho.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1450-dia-mundial-do-meio-ambiente-reitor-da-ufam-participa-de-websimposio-que-discute-os-desafios-da-sustentabilidade-pos-pandemia-dia-5-de-junho.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1450-dia-mundial-do-meio-ambiente-reitor-da-ufam-participa-de-websimposio-que-discute-os-desafios-da-sustentabilidade-pos-pandemia-dia-5-de-junho.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1450-dia-mundial-do-meio-ambiente-reitor-da-ufam-participa-de-websimposio-que-discute-os-desafios-da-sustentabilidade-pos-pandemia-dia-5-de-junho.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1450-dia-mundial-do-meio-ambiente-reitor-da-ufam-participa-de-websimposio-que-discute-os-desafios-da-sustentabilidade-pos-pandemia-dia-5-de-junho.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1448-sexta-edicao-do-boletim-atlas-ods-relaciona-mobilidade-urbana-difusao-da-covid-19-e-mortalidade-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1448-sexta-edicao-do-boletim-atlas-ods-relaciona-mobilidade-urbana-difusao-da-covid-19-e-mortalidade-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1448-sexta-edicao-do-boletim-atlas-ods-relaciona-mobilidade-urbana-difusao-da-covid-19-e-mortalidade-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1448-sexta-edicao-do-boletim-atlas-ods-relaciona-mobilidade-urbana-difusao-da-covid-19-e-mortalidade-no-amazonas.html
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Departamento de Economia divulga 
Nota Técnica sobre impacto 
do coronavírus no Amazonas.
21 de maio de 2020

Alimentação escolar no Amazonas 
- Cecane convida entidades 
executoras do PNAE para 
compartilhar experiências realizadas 
durante a pandemia.
21 de maio de 2020

Proeg realiza pesquisa de opinião 
sobre aulas não presenciais durante 
a pandemia até dia 4 de junho.
21 de maio de 2020

Comitê de Enfrentamento à Covid-19 
da Ufam emite nota técnica sobre 
viagens de servidores.
25 de maio de 2020

DSQV divulga décima primeira 
edição do card informativo 
com o tema home office e filhos.
22 de maio de 2020

Ufam realiza bate papo sobre 
comunicação de notícias difíceis 
em tempos de pandemia dia 27.
22 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1454-isb-divulga-nota-tecnica-sobre-impacto-do-coronavirus-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1454-isb-divulga-nota-tecnica-sobre-impacto-do-coronavirus-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1454-isb-divulga-nota-tecnica-sobre-impacto-do-coronavirus-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1452-alimentacao-escolar-no-amazonas-cecane-convida-entidades-executoras-do-pnae-para-compartilhar-experiencias-realizadas-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1452-alimentacao-escolar-no-amazonas-cecane-convida-entidades-executoras-do-pnae-para-compartilhar-experiencias-realizadas-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1452-alimentacao-escolar-no-amazonas-cecane-convida-entidades-executoras-do-pnae-para-compartilhar-experiencias-realizadas-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1452-alimentacao-escolar-no-amazonas-cecane-convida-entidades-executoras-do-pnae-para-compartilhar-experiencias-realizadas-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1452-alimentacao-escolar-no-amazonas-cecane-convida-entidades-executoras-do-pnae-para-compartilhar-experiencias-realizadas-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1453-proeg-realiza-pesquisa-de-opiniao-sobre-aulas-nao-presenciais-durante-a-pandemia-ate-dia-31-de-maio.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1453-proeg-realiza-pesquisa-de-opiniao-sobre-aulas-nao-presenciais-durante-a-pandemia-ate-dia-31-de-maio.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1453-proeg-realiza-pesquisa-de-opiniao-sobre-aulas-nao-presenciais-durante-a-pandemia-ate-dia-31-de-maio.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1455-ufam-realiza-bate-papo-sobre-comunicacao-de-noticias-dificeis-em-tempos-de-pandemia-dia-27.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1455-ufam-realiza-bate-papo-sobre-comunicacao-de-noticias-dificeis-em-tempos-de-pandemia-dia-27.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1455-ufam-realiza-bate-papo-sobre-comunicacao-de-noticias-dificeis-em-tempos-de-pandemia-dia-27.html
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DSQV divulga décima segunda 
edição de card informativo com 
recomendações de prevenção 
à covid-19.
25 de maio de 2020

Agroufam em casa lança a quarta 
edição de seu catálogo.
25 de maio de 2020

Colaboração: IBGE realiza por 
telefone a coleta da PNAD Covid-19, 
e pede para que amazonenses 
colaborem atendendo 
e respondendo ao Instituto.
27 de maio de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dra. Roberta Lins Gonçalves, 
Coordenadora Acadêmica 
do Mestrado em Ciências da Saúde.
26 de maio de 2020

ICB promove Roda de Conversa 
sobre diagnóstico por imagem 
na pandemia.
27 de maio de 2020

Por ações com foco nas populações 
indígenas, subcomitê recebe 
homenagem da CMM.
27 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1466-dra-roberta-lins-goncalves-coordenadora-academica-do-mestrado-de-ciencias-da-saude.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1466-dra-roberta-lins-goncalves-coordenadora-academica-do-mestrado-de-ciencias-da-saude.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1466-dra-roberta-lins-goncalves-coordenadora-academica-do-mestrado-de-ciencias-da-saude.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1468-icb-promove-roda-de-conversa-sobre-diagnostico-por-imagem-na-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1468-icb-promove-roda-de-conversa-sobre-diagnostico-por-imagem-na-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1468-icb-promove-roda-de-conversa-sobre-diagnostico-por-imagem-na-pandemia.html
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DSQV divulga décima terceira edição 
do card informativo com o tema 
Prevenção à Covid-19 - profissionais 
de saúde.
29 de maio de 2020

Isolamento e máscaras podem 
reduzir em 340 o número de novos 
casos de covid-19 no Amazonas.
28 de maio de 2020

Consepe indefere aproveitamento 
das Atividades Extracurriculares 
Especiais (AEE) como disciplinas 
curriculares do semestre 2020.1.
29 de maio de 2020

Entrevista com o especialista | 
Dra. Iolete Ribeiro da Silva, Diretora 
da Faculdade de Psicologia.
28 de maio de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1478-isolamento-e-mascaras-podem-reduzir-em-340-o-numero-de-novos-casos-de-covid-19-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1478-isolamento-e-mascaras-podem-reduzir-em-340-o-numero-de-novos-casos-de-covid-19-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1478-isolamento-e-mascaras-podem-reduzir-em-340-o-numero-de-novos-casos-de-covid-19-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1477-dra-iolete-ribeiro-da-silva-diretora-da-faculdade-de-psicologia.html
https://ufam.edu.br/entrevista-com-o-especialista/1477-dra-iolete-ribeiro-da-silva-diretora-da-faculdade-de-psicologia.html
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DSQV divulga décima quarta edição 
de card informativo com o tema 
Produtividade e Pandemia.
1° de junho de 2020

Comitê Interno de Enfrentamento 
do surto epidemiológico de 
Coronavírus promove nova rodada 
de videoconferências com médicos 
das Unidades Acadêmicas da Ufam 
fora da sede. 
04 de junho de 2020

Proplan prepara Plano de 
Biossegurança para apresentar 
ao Comitê Interno de Enfrentamento 
ao Coronavírus da Ufam.
03 de junho de 2020

Pesquisa investiga o potencial 
do mastruz como fitomedicamento 
para uso contra a Covid-19.
04 de junho de 2020

Projeto Casa da Física aposta 
em atividades on-line durante 
pandemia de Covid-19.
04 de junho de 2020

Pela primeira vez, Instituto 
de Ciências Exatas realiza outorga 
ùde grau por videoconferência.
02 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1492-proplan-prepara-plano-de-biosseguranca-para-apresentar-ao-comite-interno-de-enfrentamento-ao-coronavirus-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1492-proplan-prepara-plano-de-biosseguranca-para-apresentar-ao-comite-interno-de-enfrentamento-ao-coronavirus-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1492-proplan-prepara-plano-de-biosseguranca-para-apresentar-ao-comite-interno-de-enfrentamento-ao-coronavirus-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1492-proplan-prepara-plano-de-biosseguranca-para-apresentar-ao-comite-interno-de-enfrentamento-ao-coronavirus-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1497-pesquisa-investiga-o-potencial-do-mastruz-como-fitomedicamento-para-uso-contra-a-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1497-pesquisa-investiga-o-potencial-do-mastruz-como-fitomedicamento-para-uso-contra-a-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1497-pesquisa-investiga-o-potencial-do-mastruz-como-fitomedicamento-para-uso-contra-a-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1494-projeto-casa-da-fisica-aposta-em-atividades-on-line-durante-pandemia-de-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1494-projeto-casa-da-fisica-aposta-em-atividades-on-line-durante-pandemia-de-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1494-projeto-casa-da-fisica-aposta-em-atividades-on-line-durante-pandemia-de-covid-19.html
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Coronavírus - Subcomitês monitoram 
comunidade acadêmica nas 
unidades do interior.
05 de junho de 2020

CED divulga primeira edição de card 
informativo sobre plataformas 
de webconferência.
05 de junho de 2020

Subcomitê de Combate à Covid-19 
do ICB promove campanha 
de doação de máscaras.
05 de junho de 2020

Subcomitê de combate à covid-19 
da FIC divulga nota técnica sobre 
manutenção do isolamento.
05 de junho de 2020

DSQV divulga décima quinta edição 
do card informativo com dicas 
de exercícios de ginástica laboral.
05 de junho de 2020

Atlas ODS Amazonas - Pesquisa 
que relaciona letalidade, 
mortalidade e Saúde da Família 
durante a pandemia é destaque 
no Jornal Nacional.
05 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1502-coronavirus-subcomites-monitoram-comunidade-academica-nas-unidades-do-interior.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1502-coronavirus-subcomites-monitoram-comunidade-academica-nas-unidades-do-interior.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1502-coronavirus-subcomites-monitoram-comunidade-academica-nas-unidades-do-interior.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1504-subcomite-de-combate-a-covid-19-do-icb-promove-campanha-de-doacao-de-mascaras.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1504-subcomite-de-combate-a-covid-19-do-icb-promove-campanha-de-doacao-de-mascaras.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1504-subcomite-de-combate-a-covid-19-do-icb-promove-campanha-de-doacao-de-mascaras.html
https://ufam.edu.br/ultimos-eventos/1504-subcomite-de-combate-a-covid-19-do-icb-promove-campanha-de-doacao-de-mascaras.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1506-atlas-ods-amazonas-pesquisa-que-relaciona-letalidade-mortalidade-e-saude-da-familia-durante-a-pandemia-e-destaque-no-jornal-nacional.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1506-atlas-ods-amazonas-pesquisa-que-relaciona-letalidade-mortalidade-e-saude-da-familia-durante-a-pandemia-e-destaque-no-jornal-nacional.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1506-atlas-ods-amazonas-pesquisa-que-relaciona-letalidade-mortalidade-e-saude-da-familia-durante-a-pandemia-e-destaque-no-jornal-nacional.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1506-atlas-ods-amazonas-pesquisa-que-relaciona-letalidade-mortalidade-e-saude-da-familia-durante-a-pandemia-e-destaque-no-jornal-nacional.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1506-atlas-ods-amazonas-pesquisa-que-relaciona-letalidade-mortalidade-e-saude-da-familia-durante-a-pandemia-e-destaque-no-jornal-nacional.html
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DSQV divulga décima sexta edição 
de card informativo sobre dicas 
e reflexões.
08 de junho de 2020

Revista ‘Quarentenas Amazônicas’ 
aborda a temática indígena 
e quilombola durante a pandemia.
08 de junho de 2020

Pesquisa que mostra impacto 
positivo das medidas restritivas 
para mobilidade fluvial no Amazonas 
é destaque no Jornal Nacional.
08 de junho de 2020

Subcomitê de Enfrentamento 
à Covid-19 do ICB promove Rodas 
de Conversas nos dias 10 e 11 
de junho.
09 de junho de 2020

Ufam e Vale do Rio Doce: Projeto 
do Icet ‘Amazônia com Vidas’, 
voltado ao combate do covid-19, 
é selecionado pela companhia.
09 de junho de 2020

Faculdade de Tecnologia outorga 
grau para 96 discentes de doze 
cursos.
09 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1510-revista-quarentenas-amazonicas-aborda-a-tematica-indigena-e-quilombola-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1510-revista-quarentenas-amazonicas-aborda-a-tematica-indigena-e-quilombola-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1510-revista-quarentenas-amazonicas-aborda-a-tematica-indigena-e-quilombola-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1515-subcomite-de-enfrentamento-a-covid-19-do-icb-promove-rodas-de-conversas-nos-dias-10-e-11-de-junho.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1515-subcomite-de-enfrentamento-a-covid-19-do-icb-promove-rodas-de-conversas-nos-dias-10-e-11-de-junho.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1515-subcomite-de-enfrentamento-a-covid-19-do-icb-promove-rodas-de-conversas-nos-dias-10-e-11-de-junho.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1515-subcomite-de-enfrentamento-a-covid-19-do-icb-promove-rodas-de-conversas-nos-dias-10-e-11-de-junho.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1517-ufam-e-vale-do-rio-doce-projeto-do-icet-amazonia-com-vidas-voltado-ao-combate-do-covid-19-e-selecionado-pela-companhia-estatal.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1517-ufam-e-vale-do-rio-doce-projeto-do-icet-amazonia-com-vidas-voltado-ao-combate-do-covid-19-e-selecionado-pela-companhia-estatal.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1517-ufam-e-vale-do-rio-doce-projeto-do-icet-amazonia-com-vidas-voltado-ao-combate-do-covid-19-e-selecionado-pela-companhia-estatal.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1517-ufam-e-vale-do-rio-doce-projeto-do-icet-amazonia-com-vidas-voltado-ao-combate-do-covid-19-e-selecionado-pela-companhia-estatal.html
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DSQV divulga décima sétima edição 
de card informativo sobre direitos 
e informações de saúdes 
e previdenciários.
12 de junho de 2020

Consumo de remédios caseiros 
durante a pandemia de Covid 
revela necessidade de investimento 
em cadeia produtiva de plantas 
medicinais no Amazonas.
12 de junho de 2020

Amazônia concentra recorde 
de mortes de quilombolas 
por covid-19.
12 de junho de 2020

Ufam entrega mais 40 novos 
profissionais da FIC à sociedade 
em colação de grau por 
videoconferência.
12 de junho de 2020

DSQV divulga décima oitava edição 
do card informativo sobre uso 
e acesso à internet.
15 de junho de 2020

ICB realiza outorga de grau 
por videoconferência a 14 
formandos.
15 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1522-consumo-de-remedios-caseiros-durante-a-pandemia-de-covid-revela-necessidade-de-investimento-em-cadeia-produtiva-de-plantas-medicinais-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1522-consumo-de-remedios-caseiros-durante-a-pandemia-de-covid-revela-necessidade-de-investimento-em-cadeia-produtiva-de-plantas-medicinais-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1522-consumo-de-remedios-caseiros-durante-a-pandemia-de-covid-revela-necessidade-de-investimento-em-cadeia-produtiva-de-plantas-medicinais-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1522-consumo-de-remedios-caseiros-durante-a-pandemia-de-covid-revela-necessidade-de-investimento-em-cadeia-produtiva-de-plantas-medicinais-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1522-consumo-de-remedios-caseiros-durante-a-pandemia-de-covid-revela-necessidade-de-investimento-em-cadeia-produtiva-de-plantas-medicinais-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1524-amazonia-concentra-recorde-de-mortes-de-quilombolas-por-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1524-amazonia-concentra-recorde-de-mortes-de-quilombolas-por-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1524-amazonia-concentra-recorde-de-mortes-de-quilombolas-por-covid-19.html
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Comitê de Enfrentamento à Covid-19 
aprova Plano de Biossegurança 
Institucional.
17 de junho de 2020

Webinário reúne pesquisadores 
indígenas para refletir 
sobre impactos da pandemia.
17 de junho de 2020

DSQV divulga décima nona edição 
do card informativo sobre medicação 
em tempos de Covid-19.
22 de junho de 2020

Servidores do ISB produzem 
protetores faciais sustentáveis 
a partir de garrafas PET para uso 
no combate ao novo coronavírus.
22 de junho de 2020

Ufam e docentes da Unifesp 
lançam curso de capacitação 
sobre tratamento de covid-19 
para profissionais de saúde.
22 de junho de 2020

Telessaúde da Ufam firma parceria 
com empresas para informar 
sobre pandemia.
22 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1545-comite-de-enfrentamento-a-covid-19-aprova-plano-de-biosseguranca-institucional.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1545-comite-de-enfrentamento-a-covid-19-aprova-plano-de-biosseguranca-institucional.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1545-comite-de-enfrentamento-a-covid-19-aprova-plano-de-biosseguranca-institucional.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1542-webinario-reune-pesquisadores-indigenas-para-refletir-sobre-impactos-da-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1542-webinario-reune-pesquisadores-indigenas-para-refletir-sobre-impactos-da-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1542-webinario-reune-pesquisadores-indigenas-para-refletir-sobre-impactos-da-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1562-ufam-e-unifesp-lancam-curso-de-capacitacao-sobre-tratamento-de-covid-19-para-profissionais-de-saude.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1562-ufam-e-unifesp-lancam-curso-de-capacitacao-sobre-tratamento-de-covid-19-para-profissionais-de-saude.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1562-ufam-e-unifesp-lancam-curso-de-capacitacao-sobre-tratamento-de-covid-19-para-profissionais-de-saude.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1562-ufam-e-unifesp-lancam-curso-de-capacitacao-sobre-tratamento-de-covid-19-para-profissionais-de-saude.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1561-telessaude-da-ufam-firma-parceria-com-empresas-para-informar-sobre-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1561-telessaude-da-ufam-firma-parceria-com-empresas-para-informar-sobre-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1561-telessaude-da-ufam-firma-parceria-com-empresas-para-informar-sobre-pandemia.html
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Quinta edição da coleção 
‘Quarentenas Amazônicas’ investiga 
implicações da covid-19 entre povos 
da Amazônia.
25 de junho de 2020

Campanha “Amazônia Contra a 
Covid-19” busca doações para ajuda 
humanitária aos povos da floresta.
26 de junho de 2020

Ufam oferta serviços gratuitos 
de atendimento à saúde durante 
a pandemia.
25 de junho de 2020

PET-Farmácia publica cartilha 
com orientações sobre o uso 
de medicamentos contra a Covid-19.
26 de junho de 2020

Ufam outorga grau a formandos 
dos cursos de Letras.
23 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1572-quinta-edicao-da-colecao-quarentenas-amazonicas-investiga-implicacoes-da-covid-19-entre-povos-da-amazonia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1572-quinta-edicao-da-colecao-quarentenas-amazonicas-investiga-implicacoes-da-covid-19-entre-povos-da-amazonia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1572-quinta-edicao-da-colecao-quarentenas-amazonicas-investiga-implicacoes-da-covid-19-entre-povos-da-amazonia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1572-quinta-edicao-da-colecao-quarentenas-amazonicas-investiga-implicacoes-da-covid-19-entre-povos-da-amazonia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1576-docentes-do-icsez-lancam-campanha-de-arrecadacao-para-familias-indigenas-de-seis-regioes-do-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1576-docentes-do-icsez-lancam-campanha-de-arrecadacao-para-familias-indigenas-de-seis-regioes-do-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1576-docentes-do-icsez-lancam-campanha-de-arrecadacao-para-familias-indigenas-de-seis-regioes-do-amazonas.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1575-ufam-oferta-servicos-gratuitos-de-atendimento-a-saude-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1575-ufam-oferta-servicos-gratuitos-de-atendimento-a-saude-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1575-ufam-oferta-servicos-gratuitos-de-atendimento-a-saude-durante-a-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1577-pet-farmacia-publica-cartilha-com-orientacoes-sobre-o-uso-de-medicamentos-contra-a-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1577-pet-farmacia-publica-cartilha-com-orientacoes-sobre-o-uso-de-medicamentos-contra-a-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1577-pet-farmacia-publica-cartilha-com-orientacoes-sobre-o-uso-de-medicamentos-contra-a-covid-19.html


40

DSQV divulga vigésima edição 
do card informativo sobre 
os cuidados no ambiente domiciliar 
em casos de diagnóstico positivo 
para a covid-19.
29 de junho de 2020

Pesquisadores da Ufam publicam 
artigo sobre o uso de produtos 
naturais no tratamento da covid-19.
30 de junho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1588-pesquisadores-da-ufam-publicam-artigo-sobre-o-uso-de-produtos-naturais-no-tratamento-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1588-pesquisadores-da-ufam-publicam-artigo-sobre-o-uso-de-produtos-naturais-no-tratamento-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1588-pesquisadores-da-ufam-publicam-artigo-sobre-o-uso-de-produtos-naturais-no-tratamento-da-covid-19.html


JULHO
2020



42

Ced/Ufam divulga resultado 
de monitoramento da situação 
de saúde de seus discentes 
em boletim informativo.
02 de julho de 2020

Galeria de Arte da Ufam abre 
inscrições para exposição virtual 
sobre pandemia.
1° de julho de 2020

Jornalismo Cultural promove painel 
sobre impactos da pandemia 
nas comunidades tradicionais.
03 de julho de 2020

Estudo identifica medicamentos 
livres de patentes como alternativas 
para tratamento da Covid-19.
06 de julho de 2020

DSQV divulga vigésima primeira 
edição do card informativo sobre 
o cuidado com a coluna durante 
o home office.
06 de julho de 2020

Proeg cria comissão para assessorar 
o planejamento do retorno 
às atividades acadêmicas.
03 de julho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1592-galeria-de-arte-da-ufam-abre-inscricoes-para-exposicao-virtual-sobre-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1592-galeria-de-arte-da-ufam-abre-inscricoes-para-exposicao-virtual-sobre-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1592-galeria-de-arte-da-ufam-abre-inscricoes-para-exposicao-virtual-sobre-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1599-jornalismo-cultural-promove-painel-sobre-impactos-da-pandemia-nas-comunidades-tradicionais.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1599-jornalismo-cultural-promove-painel-sobre-impactos-da-pandemia-nas-comunidades-tradicionais.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1599-jornalismo-cultural-promove-painel-sobre-impactos-da-pandemia-nas-comunidades-tradicionais.html


43

Evento do PPGSCA, por 
videoconferência, expõe os impactos 
da pandemia no cotidiano da Ufam.
08 de julho de 2020

Icet e Falm doam cestas básicas 
para estudantes.
09 de julho de 2020

SDSN Amazônia prorroga edital 
de apoio à projetos para 
enfrentamento da covid-19.
09 de julho de 2020

Proeg e Progesp realizam curso 
de formação sobre o uso das 
tecnologias digitais como recurso 
pedagógico para professores 
da Ufam.
10 de julho de 2020

Projeto da Ufam é aprovado 
em Chamada Pública para o combate 
à covid-19.
13 de julho de 2020

DSQV divulga vigésima segunda 
edição do card informativo sobre 
morte e luto.
13 de julho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1616-evento-do-ppgsca-por-videoconferencia-expoe-os-impactos-da-pandemia-no-cotidiano-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1616-evento-do-ppgsca-por-videoconferencia-expoe-os-impactos-da-pandemia-no-cotidiano-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1616-evento-do-ppgsca-por-videoconferencia-expoe-os-impactos-da-pandemia-no-cotidiano-da-ufam.html


44

Ufam lança Memorial virtual 
em homenagem a membros 
da comunidade universitária vítimas 
da Covid-19.
13 de julho de 2020

Conselhos Superiores da Ufam 
aprovam Plano de Biossegurança 
da Universidade.
15 de julho de 2020

Proext e SC Johnson promovem 
campanha de doação de cestas 
básicas e álcool em gel para 
comunidades indígenas de Manaus.
16 de julho de 2020

Professor do Instituto de Ciências 
Exatas (ICE) publica artigos sobre 
o papel da ciência no combate 
à pandemia de COVID-19.
17 de julho de 2020

Autorizadas reuniões dos colegiados 
institucionais por videoconferência.
20 de julho de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1627-ufam-lanca-memorial-virtual-em-homenagem-a-membros-da-comunidade-universitaria-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1627-ufam-lanca-memorial-virtual-em-homenagem-a-membros-da-comunidade-universitaria-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1627-ufam-lanca-memorial-virtual-em-homenagem-a-membros-da-comunidade-universitaria-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1627-ufam-lanca-memorial-virtual-em-homenagem-a-membros-da-comunidade-universitaria-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1622-professor-do-instituto-de-ciencias-exatas-ice-publica-artigos-sobre-o-papel-da-ciencia-no-combate-a-pandemia-de-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1622-professor-do-instituto-de-ciencias-exatas-ice-publica-artigos-sobre-o-papel-da-ciencia-no-combate-a-pandemia-de-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1622-professor-do-instituto-de-ciencias-exatas-ice-publica-artigos-sobre-o-papel-da-ciencia-no-combate-a-pandemia-de-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1622-professor-do-instituto-de-ciencias-exatas-ice-publica-artigos-sobre-o-papel-da-ciencia-no-combate-a-pandemia-de-covid-19.html


45

Ufam participa de pesquisa 
que analisa condições de trabalho 
dos profissionais de saúde na linha 
de frente da covid-19.
22 de julho de 2020

Amazonas - Estudo apresenta 
os principais dados epidemiológicos 
da covid-19 nos últimos três meses.
23 de julho de 2020

INC lança nova cartilha em língua 
Ticuna.
24 de julho de 2020

Unesco divulga material produzido 
pela Ufam para prevenir a covid-19 
em comunidades ribeirinhas 
e ameríndias.
21 de julho de 2020

Ufam faz adesão ao programa 
de inclusão digital do MEC.
23 de julho de 2020

Pós-Graduação - Questionário 
sobre adoção de aulas online 
está disponível até dia 5 de agosto.
27 de julho de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1660-amazonas-estudo-apresenta-os-principais-dados-epidemiologicos-da-covid-19-nos-ultimos-tres-meses.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1660-amazonas-estudo-apresenta-os-principais-dados-epidemiologicos-da-covid-19-nos-ultimos-tres-meses.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1660-amazonas-estudo-apresenta-os-principais-dados-epidemiologicos-da-covid-19-nos-ultimos-tres-meses.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1663-inc-lanca-nova-cartilha-em-lingua-ticuna.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1663-inc-lanca-nova-cartilha-em-lingua-ticuna.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1650-unesco-divulga-material-produzido-pela-ufam-para-prevenir-a-covid-19-em-comunidades-ribeirinhas-e-amerindias.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1650-unesco-divulga-material-produzido-pela-ufam-para-prevenir-a-covid-19-em-comunidades-ribeirinhas-e-amerindias.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1650-unesco-divulga-material-produzido-pela-ufam-para-prevenir-a-covid-19-em-comunidades-ribeirinhas-e-amerindias.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1650-unesco-divulga-material-produzido-pela-ufam-para-prevenir-a-covid-19-em-comunidades-ribeirinhas-e-amerindias.html


46

Gerência de Telessaúde da Ufam 
investe na produção de podcasts 
como estratégia de enfrentamento 
da Covid-19.
28 de julho de 2020

DSQV apresenta relatório 
de devolutiva de pesquisa 
com servidores da Ufam.
28 de julho de 2020

Ufam promove pesquisa de Adesão 
ao Programa de Inclusão Digital 
do MEC/RNP até dia 9 de agosto.
27 de julho de 2020

Projeto de estudante do ICET/Ufam 
é premiado na ‘Chamada de Soluções 
Sustentáveis para Amazônia’ 
da SDSN.
29 de julho de 2020

Ufam se prepara para retorno 
das atividades acadêmicas 
por ensino remoto em agosto.
30 de julho de 2020



47

Núcleo de pesquisa do IEAA 
promove vaquinha online em prol 
dos povos indígenas do Sul 
do Amazonas.
31 de julho de 2020

SEI é importante ferramenta 
institucional durante pandemia.
31 de julho de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1685-sei-e-importante-ferramenta-institucional-durante-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1685-sei-e-importante-ferramenta-institucional-durante-pandemia.html


48

Nota oficial 
à comunidade 
universitária.
31 de julho de 2020



AGOSTO
2020



50

Campanha Amazônia contra covid-19 
inicia entrega de cestas.
12 de agosto de 2020

Consepe aprova Regulamento 
do Ensino Remoto Emergencial (ERE) 
e o Calendário Acadêmico Especial 
2020, no âmbito da graduação.
11 de agosto de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1712-consepe-aprova-regulamento-do-ensino-remoto-emergencial-ere-e-o-calendario-academico-especial-2020-no-ambito-da-graduacao.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1712-consepe-aprova-regulamento-do-ensino-remoto-emergencial-ere-e-o-calendario-academico-especial-2020-no-ambito-da-graduacao.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1712-consepe-aprova-regulamento-do-ensino-remoto-emergencial-ere-e-o-calendario-academico-especial-2020-no-ambito-da-graduacao.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1712-consepe-aprova-regulamento-do-ensino-remoto-emergencial-ere-e-o-calendario-academico-especial-2020-no-ambito-da-graduacao.html


51

Novo Ad Referendum a partir 
da decisão Consepe.
13 de agosto de 2020

GESECS realiza mais uma edição 
online do projeto Encontro Aberto 
sobre mulheres na pandemia.
17 de agosto de 2020

Ufam inicia testes para servidores 
ativos e terceirizados.
19 de agosto de 2020

Campanha ‘Amazônia contra 
Covid-19’ inicia entrega de cestas 
básicas e kits de higiene no sul 
do Amazonas.
20 de agosto de 2020

Consepe aprova Regulamento 
do Ensino Remoto Emergencial (ERE) 
e o Calendário Acadêmico Especial 
2020, no âmbito do ensino 
de graduação.
12 de agosto de 2020

Secretaria dos Conselhos publica 
Resolução sobre decisão aprovadas 
no Consepe.
13 de agosto de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1723-resolucao-do-conselho-universitario-aprova-regulamento-do-ensino-remoto-emergencial-e-o-calendario-academico-especial-2020.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1723-resolucao-do-conselho-universitario-aprova-regulamento-do-ensino-remoto-emergencial-e-o-calendario-academico-especial-2020.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1727-gesecs-realiza-mais-uma-edicao-online-do-projeto-encontro-aberto-sobre-mulheres-na-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1727-gesecs-realiza-mais-uma-edicao-online-do-projeto-encontro-aberto-sobre-mulheres-na-pandemia.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1727-gesecs-realiza-mais-uma-edicao-online-do-projeto-encontro-aberto-sobre-mulheres-na-pandemia.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1737-ufam-inicia-testes-para-servidores-ativos-e-terceirizados-hoje-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1737-ufam-inicia-testes-para-servidores-ativos-e-terceirizados-hoje-19.html


52

Agroufam divulga resultados 
do projeto durante a pandemia.
21 de agosto de 2020

Pesquisa avalia as condições 
de saúde dos servidores da Ufam.
27 de agosto de 2020

Unesco certifica Ufam em reconhecimento à campanha 
de arrecadação de recursos e doação de alimentos 
a comunidades indígenas.
21 de agosto de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1754-pesquisa-avalia-as-condicoes-de-saude-dos-servidores-da-ufam.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1754-pesquisa-avalia-as-condicoes-de-saude-dos-servidores-da-ufam.html


SETEMBRO
2020



54

Proeg registra mais de 50.000 
solicitações de matrícula para 
o semestre Especial do Ensino 
Remoto Emergencial.
02 de setembro de 2020

Ufam é a instituição com mais 
projetos aprovados em edital 
da Fapeam de combate 
ao coronavírus.
15 de setembro de 2020

V Semana de Contabilidade discute 
desafios e oportunidades da 
pandemia para a área, dias 22 e 23.
16 de setembro de 2020

Ufam testa 1700, entre servidores 
e terceirizados.
14 de setembro de 2020

Ufam inicia aulas via Ensino Remoto 
Emergencial e oferta segunda fase 
de matrículas.
08 de setembro de 2020

Progesp lança Edital do Projeto 
Alunos Conectados do MEC/RNP.
14 de setembro de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1771-proeg-registra-mais-de-50-000-solicitacoes-de-matricula-para-o-semestre-especial-do-ensino-remoto-emergencial.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1771-proeg-registra-mais-de-50-000-solicitacoes-de-matricula-para-o-semestre-especial-do-ensino-remoto-emergencial.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1771-proeg-registra-mais-de-50-000-solicitacoes-de-matricula-para-o-semestre-especial-do-ensino-remoto-emergencial.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1771-proeg-registra-mais-de-50-000-solicitacoes-de-matricula-para-o-semestre-especial-do-ensino-remoto-emergencial.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1793-ufam-e-a-instituicao-com-mais-projetos-aprovados-em-edital-da-fapeam-de-combate-ao-coronavirus.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1793-ufam-e-a-instituicao-com-mais-projetos-aprovados-em-edital-da-fapeam-de-combate-ao-coronavirus.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1793-ufam-e-a-instituicao-com-mais-projetos-aprovados-em-edital-da-fapeam-de-combate-ao-coronavirus.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1793-ufam-e-a-instituicao-com-mais-projetos-aprovados-em-edital-da-fapeam-de-combate-ao-coronavirus.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1797-v-semana-de-contabilidade-discute-desafios-e-oportunidades-da-pandemia-para-a-area-dias-22-e-23.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1797-v-semana-de-contabilidade-discute-desafios-e-oportunidades-da-pandemia-para-a-area-dias-22-e-23.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1797-v-semana-de-contabilidade-discute-desafios-e-oportunidades-da-pandemia-para-a-area-dias-22-e-23.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1790-anticorpos-anti-sars-cov-2-ufam-testa-1700-entre-servidores-e-terceirizados.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1790-anticorpos-anti-sars-cov-2-ufam-testa-1700-entre-servidores-e-terceirizados.html


55

Estudo sobre mortes por covid-19 
é divulgado em livro.
29 de setembro de 2020

Pesquisador da Ufam integra 
publicação inédita sobre impactos 
da pandemia entre os Sateré-Mawé/
AM.
25 de setembro de 2020

HUGV/Ebserh realiza evento 
‘Setembro Amarelo em tempos 
de pandemia’ dia 18 de setembro.
16 de setembro de 2020

Projeto Alunos Conectados do 
MEC/RNP contempla mais de 1700 
discentes com chips e serviços 
de internet.
24 de setembro de 2020

Ufam trabalha em UTI portátil 
de baixo custo para atendimento 
médico de emergência.
25 de setembro de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1826-estudo-sobre-mortes-por-covid-19-e-divulgado-em-livro.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1826-estudo-sobre-mortes-por-covid-19-e-divulgado-em-livro.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1822-pesquisador-da-ufam-integra-publicacao-inedita-sobre-impactos-da-pandemia-entre-os-satere-mawe-am.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1822-pesquisador-da-ufam-integra-publicacao-inedita-sobre-impactos-da-pandemia-entre-os-satere-mawe-am.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1822-pesquisador-da-ufam-integra-publicacao-inedita-sobre-impactos-da-pandemia-entre-os-satere-mawe-am.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1822-pesquisador-da-ufam-integra-publicacao-inedita-sobre-impactos-da-pandemia-entre-os-satere-mawe-am.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1799-hugv-ebserh-realiza-evento-setembro-amarelo-em-tempos-de-pandemia-dia-18-de-setembro.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1799-hugv-ebserh-realiza-evento-setembro-amarelo-em-tempos-de-pandemia-dia-18-de-setembro.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1799-hugv-ebserh-realiza-evento-setembro-amarelo-em-tempos-de-pandemia-dia-18-de-setembro.html


OUTUBRO
2020



57

Iniciam, em Humaitá, as testagens 
de Covid-19 com o método ELISA.
09 de outubro de 2020

Pesquisa identifica melhores países 
no combate à covid-19.
16 de outubro de 2020

Servidores do Icsez são testados 
em ação do Comitê de 
Enfrentamento ao covid-19.
19 de outubro de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1850-iniciam-em-humaita-as-testagens-de-covid-19-com-o-metodo-elisa.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1850-iniciam-em-humaita-as-testagens-de-covid-19-com-o-metodo-elisa.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1863-pesquisa-identifica-melhores-paises-no-combate-a-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1863-pesquisa-identifica-melhores-paises-no-combate-a-covid-19.html


58

Projeto de Extensão Webtalks 
aborda temática da covid-19 
no contexto amazônico.
27 de outubro de 2020

Projeto Lembre de Mim homenageia 
as vítimas de covid-19 no Amazonas.
20 de outubro de 2020

Projeto Ficou a Saudade realiza 
escuta e acolhimento às famílias 
de vítimas da covid-19.
21 de outubro de 2020

Ufam apoia TRE-AM nas eleições 
com doação de 2 mil litros 
de álcool gel.
23 de outubro de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1876-projeto-lembre-de-mim-homenageia-as-vitimas-de-covid-19-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1876-projeto-lembre-de-mim-homenageia-as-vitimas-de-covid-19-no-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1883-projeto-ficou-a-saudade-realiza-escuta-e-acolhimento-a-familias-de-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1883-projeto-ficou-a-saudade-realiza-escuta-e-acolhimento-a-familias-de-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1883-projeto-ficou-a-saudade-realiza-escuta-e-acolhimento-a-familias-de-vitimas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1893-ufam-doa-2-mil-litros-de-alcool-em-gel-para-o-tre.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1893-ufam-doa-2-mil-litros-de-alcool-em-gel-para-o-tre.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1893-ufam-doa-2-mil-litros-de-alcool-em-gel-para-o-tre.html


NOVEMBRO
2020



60

Ufam realiza testes de covid-19 
no Instituto de Natureza e Cultura, 
em Benjamin Constant.
06 de novembro de 2020

Rede de Comunicação contribui 
para proteger indígenas da covid-19.
09 de novembro de 2020

Centro Acadêmico de Geografia 
realiza 9a. edição do Encontro 
dos Estudantes de Geografia 
do Amazonas.
10 de novembro de 2020

Palestra sobre “A importância dos 
derivados clorados X Desinfecção 
Química X Covid-19” acontece nesta 
segunda-feira, 16.
13 de novembro de 2020

Departamento de Assistência 
Estudantil (Daest) divulga lista 
de estudantes aptos a receber 
o Auxílio Inclusão Digital.
11 de novembro de 2020

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1938-ufam-realiza-testes-de-covid-19-inc-benjamin-constant.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1938-ufam-realiza-testes-de-covid-19-inc-benjamin-constant.html
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1938-ufam-realiza-testes-de-covid-19-inc-benjamin-constant.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1948-rede-de-comunicacao-contribui-para-proteger-indigenas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1948-rede-de-comunicacao-contribui-para-proteger-indigenas-da-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1952-centro-academico-de-geografia-realiza-nona-edicao-do-encontro-dos-estudantes-de-geografia-do-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1952-centro-academico-de-geografia-realiza-nona-edicao-do-encontro-dos-estudantes-de-geografia-do-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1952-centro-academico-de-geografia-realiza-nona-edicao-do-encontro-dos-estudantes-de-geografia-do-amazonas.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/1952-centro-academico-de-geografia-realiza-nona-edicao-do-encontro-dos-estudantes-de-geografia-do-amazonas.html


DEZEMBRO
2020



62

Hospital Universitário 
Getúlio Vagas (HUGV/
Ebserh) passa a contar 
com novos leitos 
exclusivos para pacientes 
com Covid-19.
29 de dezembro de 2020

Proext promove ação de doação de máscaras 
transparentes a surdos
22 de dezembro de 2020

https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2086-hospital-universitario-getulio-vagas-hugv-ebserh-passa-a-contar-com-novos-leitos-exclusivos-para-pacientes-com-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2086-hospital-universitario-getulio-vagas-hugv-ebserh-passa-a-contar-com-novos-leitos-exclusivos-para-pacientes-com-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2086-hospital-universitario-getulio-vagas-hugv-ebserh-passa-a-contar-com-novos-leitos-exclusivos-para-pacientes-com-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2086-hospital-universitario-getulio-vagas-hugv-ebserh-passa-a-contar-com-novos-leitos-exclusivos-para-pacientes-com-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2086-hospital-universitario-getulio-vagas-hugv-ebserh-passa-a-contar-com-novos-leitos-exclusivos-para-pacientes-com-covid-19.html
https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/2086-hospital-universitario-getulio-vagas-hugv-ebserh-passa-a-contar-com-novos-leitos-exclusivos-para-pacientes-com-covid-19.html


JANEIRO
2021



64

Ufam informa sobre 
o funcionamento das atividades 
administrativas durante a pandemia.
07 de janeiro de 2021

Câmara de Ensino de Graduação 
discute proposta de retomada 
das atividades acadêmicas 
e Calendário Acadêmico.
08 de janeiro de 2021

Comitê Interno de Enfrentamento 
do Surto Epidemiológico 
de Coronavírus da Ufam recomenda 
restrição máxima de atividades 
presenciais.
12 de janeiro de 2021

DSQV oferta atendimento remoto 
para servidores, estudantes 
e terceirizados.
13 de janeiro de 2021

Ufam publica decisão Ad referendum 
sobre novos contratos de estágio.
13 de janeiro de 2021

Equipe de transportes da Ufam 
intensifica deslocamentos 
de cilindros de oxigênio para 
o HUGV.
15 de janeiro de 2021



65

Ufam promove Campanha 
‘Todo Apoio Vale Vidas’.
16 de janeiro de 2021

Ufam se dispõe a ajudar na operação 
de vacinação da covid-19.
18 de janeiro de 2021

Projeto de Extensão lança vídeo 
sobre saúde mental dos discentes 
de medicina.
18 de janeiro de 2021

Enfermeira é a primeira servidora 
da Ufam no HUGV/Ebserh vacinada 
contra covid-19.
20 de janeiro de 2021

Campanha “Todo apoio vale 
vidas” arrecada R$ 39.490,57 
em quatro dias.
20 de janeiro de 2021



66

Usina de fornecimento de oxigênio 
é instalada no HUGV/Ebserh.
21 de janeiro de 2021

Ufam antecipa colação de grau 
de nove novos médicos.
21 de janeiro de 2021

Departamento de Química 
doa álcool gel para HUGV/Ebserh.
25 de janeiro de 2021

Justiça Federal determina 
abastecimento diário de oxigênio 
para o HUGV/Ebserh.
25 de janeiro de 2021

Confira as principais medidas 
para o isolamento domiciliar.
21 de janeiro de 2021

PCU inicia sinalização de orientação 
para distanciamento social.
28 de janeiro de 2021




