


01   a   07   de   abril   de   2020  
 
 

1) Pesquisas/Laboratórios  
 
 

Universidades   abastecem   hospitais   com   doações;   Mário   Motta   comenta  
 
 

Covid-19:   UFSC   coordena   produção   de   equipamentos   médicos  
 

 
 

*Desenvolvimento   de   protótipo   de   ventilador   pulmonar  
Professor   da   UFSC   desenvolve   protótipo   de   ventilador   pulmonar   para   ajudar   pacientes   com  

coronavírus  
De   norte   a   sul,   a   corrida   da   ciência   e   das   universidades   públicas   contra   a   covid-19  

Protótipo   de   ventilador   pulmonar   mais   barato   é   desenvolvido   por   professor   da   UFSC  
De   norte   a   sul,   a   corrida   da   ciência   e   das   universidades   públicas   contra   a   covid-19  
Protótipo   de   ventilador   pulmonar   alternativo   é   desenvolvido   por   professor   da   UFSC  
Protótipo   de   ventilador   pulmonar   alternativo   é   desenvolvido   por   professor   da   UFSC  

 
 

*Desenvolvimento   de   um   aplicativo   para   celular   que   permite   detectar   e   notificar   pessoas  
que   tenham   tido   contato   próximo   com   casos   suspeitos   ou   confirmados   da   Covid-19:  

Aplicativo   que   detecta   exposição   ao   coronavírus   é   desenvolvido   por   professores   da   UFSC  
 
 

*O   senador   Dário   Berger   (MDB-SC)   enviou   ofício   ao   ministro   da   Saúde,   Luiz   Henrique  
Mandetta,   propondo   que   seja   implementado   o   Sistema   Integrado   de   Telemedicina   e  

Telessaúde   (STT),   desenvolvido   em   Santa   Catarina   pela   Universidade   Federal   (UFSC),  
para   agilizar   e   acelerar   o   diagnóstico   dos   pacientes   com   Covid-19:  

Dário   Berger   propõe   ao   Ministério   da   Saúde   uso   de   sistema   de   telemedicina   catarinense  
DÁRIO   BERGER   PROPÕE   USO   DO   SISTEMA   DE   TELEMEDICINA   DA   UFSC   PARA  

ACELERAR   DIAGNÓSTICO   DO   CORONAVÍRUS  
O   sistema   catarinense   funciona   há   mais   de   15   anos   em   parceria   da   UFSC   com   a   secretaria  

estadual   de   saúde  
Coronavírus:   sistema   de   telemedicina   desenvolvido   pela   UFSC   pode   ser   resposta   durante   a  

pandemia  
Entrevista   com   Senador   Dário   Berger   e   professor   Aldo   von   Wangenheim   sobre   sistema   de  

Telemedicina   Catarinense  
Coronavírus:   telemedicina   pode   desafogar   hospitais   durante   pandemia  

 
 

*Desenvolvimento   de   aplicativos   e   vídeos   para   auxiliar   profissionais   da   saúde  
Pesquisadores   da   UFSC   criam   ferramentas   para   ajudar   profissionais   que   cuidam   de   casos  

de   coronavírus  
UFSC   na   mídia:   pesquisadores   criam   ferramentas   para   profissionais   que   cuidam   de   casos  

de   Coronavírus  

https://globoplay.globo.com/v/8449427/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/01/professor-da-ufsc-desenvolve-prototipo-de-ventilador-pulmonar-para-ajudar-pacientes-com-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/01/professor-da-ufsc-desenvolve-prototipo-de-ventilador-pulmonar-para-ajudar-pacientes-com-coronavirus.ghtml
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/04/de-norte-a-sul-a-corrida-das-universidades-publicas-contra-a-covid-19/
https://ocp.news/geral/prototipo-de-ventilador-pulmonar-mais-barato-e-desenvolvido-por-professor-da-ufsc
https://www.sul21.com.br/areazero/2020/04/de-norte-a-sul-a-corrida-da-ciencia-e-das-universidades-publicas-contra-a-covid-19/
http://folhavideira.com/2020/04/02/prototipo-de-ventilador-pulmonar-alternativo-e-desenvolvido-por-professor-da-ufsc/
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/prototipo-de-ventilador-pulmonar-alternativo-e-desenvolvido-por-professor-da-ufsc
https://lancenoticias.com.br/noticia/aplicativo-que-detecta-exposicao-ao-coronavirus-e-desenvolvido-por-professores-da-ufsc/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/01/dario-berger-propoe-ao-ministerio-da-saude-o-uso-do-sistema-integrado-de-telemedicina
https://jornalfolhalitoral.com.br/2020/04/01/dario-berger-propoe-uso-do-sistema-de-telemedicina-da-ufsc-para-acelerar-diagnostico-do-coronavirus/
https://jornalfolhalitoral.com.br/2020/04/01/dario-berger-propoe-uso-do-sistema-de-telemedicina-da-ufsc-para-acelerar-diagnostico-do-coronavirus/
https://cryptoid.com.br/saude-2/senador-dario-berger-propoe-ao-ministerio-da-saude-uso-de-sistema-de-telemedicina-catarinense/
https://cryptoid.com.br/saude-2/senador-dario-berger-propoe-ao-ministerio-da-saude-uso-de-sistema-de-telemedicina-catarinense/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-sistema-de-telemedicina-desenvolvido-pela-ufsc-pode-ser-resposta-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-sistema-de-telemedicina-desenvolvido-pela-ufsc-pode-ser-resposta-durante-a-pandemia/
https://cryptoid.com.br/identidade-digital-destaques/entrevista-com-senador-dario-berger-sobre-a-telemedicina-no-contexto-atual/
https://cryptoid.com.br/identidade-digital-destaques/entrevista-com-senador-dario-berger-sobre-a-telemedicina-no-contexto-atual/
http://floripamanha.org/2020/04/coronavirus-telemedicina-pode-desafogar-hospitais-durante-pandemia/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/techsc/noticia/2020/04/01/pesquisadores-da-ufsc-criam-ferramentas-para-ajudar-profissionais-que-cuidam-de-casos-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/techsc/noticia/2020/04/01/pesquisadores-da-ufsc-criam-ferramentas-para-ajudar-profissionais-que-cuidam-de-casos-de-coronavirus.ghtml
https://noticias.ufsc.br/2020/04/ufsc-na-midia-pesquisadores-da-ufsc-criam-ferramentas-para-ajudar-profissionais-que-cuidam-de-casos-de-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/ufsc-na-midia-pesquisadores-da-ufsc-criam-ferramentas-para-ajudar-profissionais-que-cuidam-de-casos-de-coronavirus/


*Produção   de   máscaras   3D   e   parcerias:  
RexLab   da   UFSC/Araranguá   entrega   máscaras   faciais   aos   profissionais   do   Cemasas  

Estudantes   e   professores   universitários   produzem   máscaras   com   tecnologia   3D  
Ufam   de   Itacoatira   produz   equipamentos   de   proteção   contra   covid-19  

De   norte   a   sul,   a   corrida   da   ciência   e   das   universidades   públicas   contra   a   covid-19  
Univali   intensifica   produção   de   máscaras   em   Itajaí  

Máscaras   de   proteção   feitas   pela   UniAvan   com   impressora   3D   funcionam   pra   prevenção   ao  
coronavírus  

UniAvan   desenvolve   máscaras   de   proteção   em   impressora   3D  
UniAvan   desenvolve   máscaras   em   impressora   3D  

UniAvan   desenvolve   máscaras   de   proteção   contra   o   Coronavírus   utilizando   impressora   3D  
UniAvan   desenvolve   máscaras   de   proteção   contra   o   Coronavírus   utilizando   impressora   3D  

 
 

*Desenvolvimento   de   plataforma   para   capacitação   de   profissionais   da   saúde:  
‘O   Brasil   conta   comigo’:   laboratório   da   UFSC   desenvolve   plataforma   para   capacitar  

profissionais   da   saúde  
Laboratório   da   UFSC   ajuda   a   padronizar   ações   de   profissionais   da   Saúde   no   combate   ao  

coronavírus  
UFSC   desenvolve   curso   sobre   o   coronavírus   para   o   Ministério   da   Saúde  

 
 

*A   comunidade   Covid   Solutions,   formada   por   alunos   e   egressos   da   Universidade   Federal   de  
Santa   Catarina   (UFSC),   auxilia   a   alavancar   projetos   de   inovação   no   combate   à   crise   do  

novo   Coronavírus:  
Alunos   e   egressos   da   UFSC   criam   comunidade   para   alavancar   projetos   de   inovação   no  

combate   à   Covid-19  
 

 
2) Disponibilização   de   materiais   online/orientações/suporte:  

 
 
*O   Conselho   Federal   de   Enfermagem   (Cofen)   disponibilizou   um   canal   de   atendimento   24h  
para   atender   profissionais   do   sistema   de   saúde   que   estão   atuando   na   linha   de   frente   do  
combate   ao   novo   coronavírus.   O   catarinense   Jeferson   Rodrigues,   professor   da   UFSC   e  

enfermeiro   especialista   em   saúde   mental,   é   um   dos   voluntários   da   plataforma   indicado   pelo  
Conselho   Regional   de   Enfermagem   (Coren/SC):  

Enfermeiro   catarinense   auxilia   com   atendimento   em   canal   de   ajuda   emocional   a  
profissionais   de   saúde  

Coronavírus:   professor   da   UFSC   colabora   com   atendimento   emocional   a   profissionais   de  
saúde  

 
 
*O   servidor   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   Carlos   Grahamhill   Maciel   de  
Moura   tomou   a   iniciativa   de   elaborar   vídeos   sobre   a   Covid-19   em   Libras:  

Coronavírus:   servidor   da   UFSC   produz   vídeos   em   Língua   Brasileira   de   Sinais  
 
 
 

https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/rexlab-da-ufscararangua-entrega-mascaras-faciais-aos-profissionais-do-cemasas
http://www.jornalrazao.com/not%C3%ADcias/educa%C3%A7%C3%A3o/estudantes-e-professores-universit%C3%A1rios-produzem-m%C3%A1scaras-com-tecnologia-3d-1.2215078
https://amazonas1.com.br/amazonas/ufam-de-itacoatira-produz-equipamentos-de-protecao-contra-covid-19/
https://www.sul21.com.br/areazero/2020/04/de-norte-a-sul-a-corrida-da-ciencia-e-das-universidades-publicas-contra-a-covid-19/
https://www.univali.br/noticias/Paginas/univali-intensifica-producao-de-mascaras-para-itajai.aspx
https://diarinho.com.br/noticias/geral/mascaras-de-protecao-feitas-pela-uniavan-com-impressora-3d-funcionam-pra-prevencao-ao-coronavirus/
https://diarinho.com.br/noticias/geral/mascaras-de-protecao-feitas-pela-uniavan-com-impressora-3d-funcionam-pra-prevencao-ao-coronavirus/
https://camboriu.news/uniavan-desenvolve-mascaras-de-protecao-contra-o-coronavirus-em-impressora-3d/
https://revistanews.com.br/2020/04/04/uniavan-desenvolve-mascaras-em-impressora-3d/
http://noticiadolitoral.com.br/sa%C3%BAde/uniavan-desenvolve-m%C3%A1scaras-de-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-o-coronav%C3%ADrus-utilizando-impressora-3d-1.2215917
https://www.pagina3.com.br/saude/2020/abr/6/5/uniavan-desenvolve-mascaras-de-protecao-contra-o-coronavirus-utilizando-impressora-3d
https://noticias.ufsc.br/2020/04/o-brasil-conta-comigo-laboratorio-da-ufsc-desenvolve-plataforma-para-capacitar-profissionais-da-saude/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/o-brasil-conta-comigo-laboratorio-da-ufsc-desenvolve-plataforma-para-capacitar-profissionais-da-saude/
https://ocp.news/geral/laboratorio-da-ufsc-ajuda-a-padronizar-acoes-de-profissionais-da-saude-no-combate-ao-coronavirus
https://ocp.news/geral/laboratorio-da-ufsc-ajuda-a-padronizar-acoes-de-profissionais-da-saude-no-combate-ao-coronavirus
https://globoplay.globo.com/v/8459911/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/alunos-e-egressos-da-ufsc-criam-comunidade-para-alavancar-projetos-de-inovacao-no-combate-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/alunos-e-egressos-da-ufsc-criam-comunidade-para-alavancar-projetos-de-inovacao-no-combate-a-covid-19/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/enfermeiro-catarinense-auxilia-com-atendimento-em-canal-de-ajuda-emocional-a-profissionais
https://www.nsctotal.com.br/noticias/enfermeiro-catarinense-auxilia-com-atendimento-em-canal-de-ajuda-emocional-a-profissionais
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-professor-da-ufsc-colabora-com-atendimento-emocional-a-profissionais-de-saude/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-professor-da-ufsc-colabora-com-atendimento-emocional-a-profissionais-de-saude/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-conheca-canais-de-informacao-sobre-a-covid-19-em-libras/


*Editora   da   UFSC:  
Literatura   e   política   no   Estado   Novo:   EdUFSC   disponibiliza   gratuitamente   livro   digital  

 
 

*Orientações   para   confecção   de   máscaras   caseiras:  
Coronavírus:   especialistas   da   UFSC   ensinam   a   fabricar   máscaras   caseiras   seguras  

Coronavírus:   UFSC   divulga   manual   para   produção   de   máscaras   faciais   caseiras  
Aprenda   a   fazer   máscaras   caseiras   para   se   proteger   do   coronavírus  

Costureiras   fazem   máscaras   de   pano   para   enfrentar   crise   do   coronavírus  
Prefeitura   de   Florianópolis   incentiva   uso   de   máscaras   caseiras   para   prevenir   coronavírus  

Como   fazer   máscara   de   proteção   em   casa  
Coronavírus:   professor   da   UFSC   ensina   a   fazer   máscaras   caseiras  

Cientistas   da   UFSC   divulgam   passo   a   passo   de   como   fazer   máscaras   caseiras  
Especialistas   ensinam   a   fazer   máscaras   caseiras   seguras  

Como   fazer   uma   máscara   caseira   segura   contra   o   coronavírus  
COMO   FAZER   MÁSCARA   DE   PROTEÇÃO   EM   CASA  

 
 

*Um   grupo   de   professoras   do   Departamento   de   Ciências   da   Saúde   do   campus   de  
Araranguá   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   elaborou   um   documento  

voltado   à   orientação   em   relação   à   Covid-19   para   pessoas   com   doenças   respiratórias  
crônicas:  

Professoras   da   UFSC   Araranguá   divulgam   orientações   para   pessoas   com   doenças  
respiratórias   crônicas  

 
 

*Mitos   e   verdades   sobre   a   utilização   do   álcool   no   combate   ao   coronavírus:  
Saiba   mais   sobre   álcool   70   e   sua   importância   no   combate   ao   coronavírus  

 
 

*Profissionais   da   Psicologia   Positiva   produzirão   lives   no   Instagram   sobre   temas   importantes  
da   área,   diante   do   enfrentamento   à   pandemia   do   novo   coronavírus:  

Lives,   toda   quarta   e   domingo,   sobre   Psicologia   Positiva   em   situações   de   isolamento  
social  

 
 

*#QuarentenaArte   apresenta   “ma.tela.ssé”,   proposta   colaborativa   do   Curso   de   Cinema   da  
UFSC:  

#QuarentenaArte   apresenta   ‘ma.tela.ssé’  
 
 

3) Servidores   da   UFSC   atuando   como   fontes   de   orientação   em   temas   diversos  
relacionados   à   pandemia:  

 
*Professor   Lauro   Mattei   estuda   respostas   econômicas   à   pandemia:  

Cadeia   econômica   de   Florianópolis   será   afetada   ainda   mais   fortemente,   afirma   economista  
 

https://noticias.ufsc.br/2020/04/literatura-e-politica-no-estado-novo-edufsc-disponibiliza-gratuitamente-livro-digital/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-especialistas-da-ufsc-ensinam-a-fabricar-mascaras-caseiras-seguras/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/02/coronavirus-ufsc-divulga-manual-para-produzir-mascaras-faciais-caseiras.ghtml
http://www.meon.com.br/noticias/brasil/aprenda-a-fazer-mascaras-caseiras-para-se-proteger-do-coronavirus
https://www.agazeta.com.br/es/economia/costureiras-fazem-mascaras-de-pano-para-enfrentar-crise-do-coronavirus-0420
https://ndmais.com.br/noticias/prefeitura-de-florianopolis-incentiva-uso-de-mascaras-caseiras-para-prevenir-coronavirus/
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/151744-fazer-mascara-protecao-casa.htm
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-professor-da-ufsc-ensina-a-fazer-mascaras-caseiras
https://revistaforum.com.br/coronavirus/cientistas-da-ufsc-divulgam-passo-a-passo-de-como-fazer-mascaras-caseiras/
https://ndmais.com.br/noticias/especialistas-ensinam-a-fazer-mascaras-caseiras-seguras/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/como-fazer-uma-mascara-caseira-segura-contra-o-coronavirus/
https://www.megacurioso.com.br/estilo-de-vida/114000-como-fazer-mascara-de-protecao-em-casa.htm
https://noticias.ufsc.br/2020/04/professoras-da-ufsc-ararangua-divulgam-orientacoes-para-pessoas-com-doencas-respiratorias-cronicas/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/professoras-da-ufsc-ararangua-divulgam-orientacoes-para-pessoas-com-doencas-respiratorias-cronicas/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/saiba-mais-sobre-alcool-70-e-sua-importancia-no-combate-ao-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/lives-toda-quarta-e-domingo-sobre-psicologia-positiva-em-situacoes-de-isolamento-social/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/lives-toda-quarta-e-domingo-sobre-psicologia-positiva-em-situacoes-de-isolamento-social/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/quarentenaarte/
https://ndmais.com.br/noticias/cadeia-economica-de-florianopolis-sera-afetada-ainda-mais-fortemente-afirma-economista/


*Professor   Lúcio   Botelho   fala   sobre   a   necessidade   do   distanciamento   social  
Santa   Catarina   descarta   construção   de   hospitais   de   campanha   mesmo   com   recomendação  

da   OMS  
 
 

*Professora   Paola   Barros   Delben,   do   Laboratório   Fator   Humano,   participa   como   fonte:  
As   lições   de   confinamento   da   Antártica   para   a   temporada   de   reclusão  

 
 

*Professora   Letícia   Cesarino   participa   como   fonte:  
Para   Bolsonaro,   "fatos   antipatrióticos"   na   pandemia   não   merecem   crédito  

 
 

*Professora   Evelyn   Marina   Schuler   Zea   participa   como   fonte:  
Com   pandemia   de   coronavírus,   cerca   de   17   mil   índios   fecham   territórios   em   Santa   Catarina  

Indígenas   que   vivem   em   SC   temem   avanço   do   coronavírus   no   estado  
 
 

*Professor   Aroldo   Prohmann   de   Carvalho   participa   como   fonte:  
Coronavírus:   "Somos   todos   suscetíveis",   diz   médico   infectologista   

 
 

*Professora   Angela   Maria   Alvarez   participa   como   fonte :  
Dois   idosos   de   asilo   em   SC   estão   entre   os   mortos   por   coronavírus;   especialistas   dão  

orientações  
 
 

*Professor   Helder   Gusso   participa   como   fonte:  
Coronavírus:   pandemia   leva   57%   dos   alunos   do   ensino   médio   brasileiro   a   terem   aulas   em  

casa  
 
 

*Leonardo   Hoinaski   participa   como   fonte:  
Poluição   do   ar   em   SC   cai   pela   metade   por   conta   da   pandemia   de   COVID-19  

 
 

4) Apoio   a   estudantes   e   suspensão   das   aulas   e   atendimentos   presenciais  
 

*Distribuição   de   alimentos   para   estudantes:  
UFSC   Solidária:   estudantes   recebem   12   toneladas   de   alimentos   em   todos   os   campi   da  

UFSC  
*Ações   diversas   desenvolvidas   pela   UFSC   Araranguá:  

UFSC   Araranguá   celebra   os   140   anos   do   município   com   ações   de   combate   ao   Coronavírus  
 
 

*Adaptação   de   questões   administrativas:  
UFSC   suspende   implantação   do   Sistema   Eletrônico   de   Frequência  

https://ndmais.com.br/noticias/santa-catarina-descarta-construcao-de-hospitais-de-campanha-mesmo-com-recomendacao-da-oms/
https://ndmais.com.br/noticias/santa-catarina-descarta-construcao-de-hospitais-de-campanha-mesmo-com-recomendacao-da-oms/
https://veja.abril.com.br/ciencia/as-licoes-de-confinamento-da-antartica-para-a-temporada-de-reclusao/
https://bernardomachado.blogosfera.uol.com.br/2020/04/03/para-bolsonaro-fatos-antipatrioticos-na-pandemia-nao-merecem-credito
https://www.nsctotal.com.br/noticias/com-pandemia-de-coronavirus-cerca-de-17-mil-indios-fecham-territorios-em-santa-catarina
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Prodegesp   cria   página   para   servidores   com   informações   sobre   vida   funcional   durante  

pandemia  
 
 

*Prorrogação   da   suspensão   das   atividades   presenciais:  
Coronavírus:   Administração   Central   da   UFSC   prorroga   suspensão   de   todas   as   atividades  

presenciais   até   30   de   abril  
UFSC   e   IFSC   mantêm   suspensão   das   aulas   presenciais   até   30   de   abril   por   causa   do  

coronavírus  
 
 
 

5) Hospital   Universitário  
 

*Alterações   de   rotina   de   trabalho:  
Pandemia:   Profissionais   de   saúde   relatam   o   que   mudou   no   trabalho   e   no   cotidiano  

HU   altera   fluxo   para   entrada   de   pacientes   no   hospital   durante   crise   da   Covid-19  
Coronavírus:   HU-UFSC   altera   atendimento   de   emergência   durante   pandemia  

HU   altera   fluxo   para   entrada   de   pacientes   no   hospital   durante   crise   da   Covid-19  
HU   altera   fluxo   para   entrada   de   pacientes   no   hospital   durante   crise   da   Covid-19   

 
 
*Ebserh   divulga   edital   de   contratação   temporária   para   até   6   mil   servidores,   em   cadastro   de  

reserva,   para   combate   ao   Coronavírus:  
SAIU!   Concurso   EBSERH   2020   abre   6.381   vagas   para   todo   o   Brasil!   Até   R$10.350,45  

Sai   edital   do   concurso   Ebserh   com   mais   de   6   mil   vagas   temporárias  
Concurso   EBSERH:   edital   para   6.381   vagas   sai   ainda   nesta   quarta   (1).   Extrato   já   foi  

publicado  
Ebserh   lança   edital   para   contratação   temporária   de   até   6   mil   profissionais  
Último   dia   de   inscrições   para   o   concurso   com   6.381   vagas   para   EBSERH  

 
 

*Cadastramento   de   psicólogos   voluntários:  
Hospital   da   UFSC   cadastra   psicólogos   voluntários   para   atendimentos   em   caso   de  

coronavírus  
 
 
 

6) Infraestrutura   
 

Sede   da   Secretaria   de   Educação   à   Distância   da   UFSC   é   ponto   de   arrecadação   de   cestas  
básicas:  

Somar   Floripa   entrega   600   cestas   básicas   para   famílias   em   vulnerabilidade   social  
Somar   Floripa   entrega   600   cestas   básicas   para   famílias   em   vulnerabilidade   social  

Somar   Floripa   arrecada   alimentos   e   produtos   para   famílias   em   vulnerabilidade   social  
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*Sede   da   Secretaria   de   Educação   à   Distância   da   UFSC   é   ponto   de   vacinação:  
Florianópolis:   vacinas   contra   a   gripe   em   drive-thru   serão   suspensas   com   chuva   forte  

 
 

7) Manifestações   públicas/pareceres   
 
*O   Núcleo   de   Estudos   de   Economia   Catarinense   (Necat)   divulgou   o   texto   “A   importância   de  
se   manter   o   isolamento   e   o   distanciamento   social   como   instrumentos   para   controlar   a  
expansão   do   novo   coronavírus   em   Santa   Catarina”:  

Núcleo   da   UFSC   divulga   texto   sobre   importância   do   distanciamento   social   pare   evitar  
disseminação   do   novo   coronavírus  

 
 

*Em   carta   aberta   endereçada   ao   governador   de   Santa   Catarina,   Carlos   Moisés,   aos   seus  
secretários   estaduais,   aos   prefeitos   do   estado   e   também   ao   povo   catarinense,   um   coletivo  

de   entidades,   sindicatos,   movimentos   sociais   e   culturais   propõe   que   medidas   de    isolamento  
e   distanciamento   social   sejam   mantidas,   mas   que   setores   econômicos   planejem-se   para  

atuar   no   combate   ao   novo   coronavírus.   A   UFSC   também   assina   o   documento:  
Carta   aberta   propõe   manutenção   de   medidas   de   distanciamento   social   em   Santa   Catarina  
Em   carta,   mais   de   160   entidades   de   SC   criticam   flexibilização   das   medidas   de   isolamento  

social  
 
 

*Em   manifesto,   entidades   científicas   de   Santa   Catarina   se   posicionam   em   relação   à  
flexibilização   do   distanciamento   social,   expressa   pelo   Governo   do   Estado   na   portaria   223,  

de   5   de   abril:  
Comunidade   científica   se   manifesta   contrária   à   flexibilização   do   distanciamento   social  

 
 

8) Farmácia   Escola  
 

Farmácia   Escola   da   UFSC   divulga   orientações   para   atendimento   em   abril  
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