


08   a   14   de   abril   de   2020  
 
 

1) Pesquisas/Laboratórios  
 

*Produção   de   álcool   70:  
UFSC   vai   produzir   seis   mil   litros   de   álcool   70  
UFSC   vai   produzir   seis   mil   litros   de   álcool   70  

Parcerias   possibilitam   produção   de   álcool   70   pela   UFSC  
 
 

*O   Sistema   Integrado   de   Telemedicina   e   Telessaúde   (STT),   desenvolvido   pela   UFSC,   foi  
oferecido   ao   Ministério   da   Saúde   para   acelerar   o   diagnóstico   dos   pacientes   com   covid-19  
Sistema   da   UFSC   para   acelerar   diagnósticos   poderá   ser   usado   pelo   Ministério   da   Saúde  

 
 

*Desenvolvimento   de   um   chatbot   sobre   a   Covid-19.   A   ferramenta   utiliza   inteligência   artificial  
para   reconhecer   as   perguntas   dos   usuários   e   fornecer   a   melhor   resposta:  
Ferramenta   utiliza   inteligência   artificial   para   tirar   dúvidas   sobre   a   Covid-19  
Coronavírus:   mais   um   chatbot   para   tirar   dúvidas   na   luta   contra   a   Covid-19  

 
 

*Protótipo   de   ventilador   pulmonar   criado   na   UFSC:  
Protótipo   de   ventilador   pulmonar   criado   por   professor   da   UFSC   será   testado   em   hospital   no  

RS  
Professor   da   UFSC   cria   protótipo   de   ventilador   pulmonar  

Ventilador   pulmonar   criado   na   UFSC   será   testado   em   hospital   do   RS  
 
 

*Pesquisa   liderada   pelo   professor   Oscar   Bruna-Romero   e   que   contou   com   participação   de  
engenheiros   e   matemáticos   da   UFSC   e   Univille   mostra   possível   expansão   da   Covid-19   em  

SC   caso   quarentena   seja   aliviada:  
Coronavírus:   Cientistas   de   SC   apontam   ‘boom’   de   casos   no   Estado   se   isolamento   for  

amenizado  
Covid-19:   cientistas   apontam   disparada   de   casos   em   SC   se   isolamento   for   relaxado:   "não  

existe   justificativa   científica   pra   flexibilização"  
Covid:   Com   21   mortes,   SC   mantém   restrições   e   prorroga   quarentena   até   30   de   abril   e   1º   de  

maio,   mas   Moisés   libera   hotelaria   e   comércio   de   rua  
Estudo   da   UFSC   projeta   50   mil   mortes   por   coronavírus   em   SC  

UFSC   aponta   disparada   de   casos   de   covid-19   após   redução   de   restrições  
Estudo   de   universidades   faz   alerta   sobre   expansão   da   Covid-19   em   Santa   Catarina  

Cientistas   da   UFSC   associam   falas   de   Bolsonaro   a   aumento   de   casos   de   coronavírus   no  
país  

Análise   de   cientistas   aponta   expansão   significativa   da   Covid-19   em   Santa   Catarina  
Análise   de   cientistas   aponta   expansão   significativa   da   Covid-19   em   Santa   Catarina  

Estudo   da   UFSC   prevê   50   mil   mortes   em   SC   se   isolamento   for   afrouxado  
Análise   aponta   expansão   significativa   da   Covid-19   em   Santa   Catarina  
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*Grupo   multidisciplinar   da   UFSC   apresenta   aspectos   particulares   da   biologia   da   pandemia   e  
tece   recomendações   sobre   cuidados   e   linhas   de   ação   para   o   Estado   brasileiro:  

Nota   Técnica  
 
 

2) Disponibilização   de   materiais   online/orientações/suporte:  
 

*O   professor   Oscar   Bruña-Romero   preparou   um   teste   de   eficácia   dos   diferentes   tipos   de  
máscaras   disponíveis   e   disponibilizou   em   vídeo:  

Coronavírus:   confira   a   eficácia   dos   diferentes   tipos   de   máscaras   faciais  
 
 
*A   Rede   de   Pesquisa   de   Direito   Civil   Contemporâneo   (RDCC)   promove   nesta   quinta-feira   a  

palestra   virtual   “O   Coronavírus   e   as   Relações   Jurídicas   Contratuais   Regidas   pelo   CDC”.  
Três   docentes   da   UFSC   participam   da   palestra   -   Rafael   Peteffi   da   Silva;   Guilherme   Henrique  

Lima   Reinig   e   Orlando   Celso   da   Silva   Neto:  
RDCC   promove   palestra   virtual   sobre   coronavírus   e   Código   do   Consumidor  

 
 

*Professor   da   UFSC   traduz   texto   do   filósofo   Roberto   Esposito   sobre   reações   ao  
coronavírus:  

Curados   até   o   fim  
 
 

*Bolsistas   do   Programa   de   Educação   Tutorial   (PET)   Conexões   de   Saberes,   da   Universidade  
Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   realizam   uma   ação   informativa   sobre   a   Covid-19  

destinada   à   comunidade   surda.   Estão   sendo   disponibilizados   os   vídeos   na   Língua   Brasileira  
de   Sinais   (Libras)   no   Instagram   do   Projeto   Citrus:  

PET   Conexões   de   Saberes   da   UFSC   informa   sobre   Covid-19   para   comunidade   surda  
 
 

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

Laboratório   de   Psicologia   Positiva   promove   lives   no   Instagram,   quartas   e   domingos  
 
 

*A   Secretaria   de   Cultura   e   Arte   (SeCArte),   por   meio   do   projeto   #QuarentenaArte,  
disponibilizou   para   download   o   paper   toy   do   brigadeiro   José   da   Silva   Paes.   Foi   ele   que  
projetou,   no   século   XVIII,   as   primeiras   quatro   fortalezas   do   sistema   defensivo   da   Ilha   de  

Santa   Catarina  
#QuarentenaArte:   paper   toy   une   diversão   e   aula   de   história  
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3) Servidores   da   UFSC   atuando   como   fontes   de   orientação   em   temas   diversos  
relacionados   à   pandemia:  

 
*Lauro   Mattei   participa   de   matérias   como   fonte:  

“Nada   será   como   antes,   algumas   áreas   não   irão   retornar   tão   cedo”,   afirma   Moisés  
'Nada   será   como   antes,   algumas   áreas   não   irão   retornar   tão   cedo',   afirma   Moisés  

 
 

* Leonardo   Hoinaski   participa   de   matérias   como   fonte:  
Isolamento   em   quarentena   deixa   ar   mais   limpo   em   SC,   mostram   imagens   de   satélite  

Confinamento   diminui   poluição   em   SP,   Rio   e   outros   centros   urbanos  
 
 

*   Carlos   Rodrigo   Zárate-Blades   participa   de   matéria   como   fonte:  
Coronavírus:   curiosidades   e   cuidados   na   hora   de   fazer   e   usar   as   máscaras  

 
 

*Fabrício   Menegom   participa   de   matérias   como   fonte:  
Flexibilização   de   atividades   preocupa   especialistas   em   saúde  

Coronavírus   em   Florianópolis:   Jovens   e   adultos   são   maioria   dos   casos  
 
 

*Carlos   Eduardo   Andrade   Pinheiro   participa   de   matéria   como   fonte:  
Coronavírus:   números   indicam   como   foi   a   expansão   do   vírus   em   Santa   Catarina   no   primeiro  

mês   do   surto  
 
 

*Daniel   Mansur   participa   de   matéria   como   fonte:  
Contra   coronavírus,   cidades   e   Estados   começam   a   exigir   uso   de   máscaras   caseiras  

Cidades   e   estados   começam   a   exigir   uso   de   máscaras   caseiras  
 
 

4) Apoio   a   estudantes   e   servidores,   e   suspensão   das   aulas   e   atendimentos   presenciais  
 
*   Câmara   de   Graduação   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   publicou   nesta  

quarta-feira,   8   de   abril,   uma   Resolução   Normativa   que   regulamenta   as   colações   de   grau  
antecipadas   de   caráter   excepcional,   para   os   cursos   de   Medicina,   Enfermagem,   Farmácia   e  

Fisioterapia:  
UFSC   normatiza   formaturas   antecipadas   para   cursos   da   saúde  

Coronavírus:   UFSC   pode   antecipar   formatura   de   médicos;   saiba   quantos  
 
 

*A   Pró-Reitoria   de   Assuntos   Estudantis   (Prae)   da   UFSC   vai   lançar   um   novo   edital   do  
Programa   Emergencial   de   Apoio   ao   Estudante,   que   visa   auxiliar   alunos   em   situação   de  

vulnerabilidade   econômica:  
Prae   irá   lançar   segunda   etapa   do   Programa   Emergencial   de   Apoio   ao   Estudante  

 
 

*O   Departamento   de   Atenção   à   Saúde   oferece,   por   meio   da   equipe   psicossocial,  
atendimento   aos   servidores   que   estão   em   exercício   de   teletrabalho   em   suas   casas   ou  
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estejam   no   exercício   presencial   de   suas   atividades.   A   indicação   é   de   atendimento  
psicológico   para   minimizar   a   ansiedade   e   o   estresse   causado   durante   o   enfrentamento   da  

pandemia:  
Coronavírus:   UFSC   oferece   atendimento   de   saúde   mental   para   servidores  

 
*Lançado   o   programa   Quarentena   no   Neti   que   se   propõe,   até   a   retomada   das   aulas,   a  

utilizar   tecnologias   sociais   para,   a   distância,   disseminar   aos   seus   alunos   conteúdos   sobre   a  
pandemia   e   de   promoção   da   saúde:  

WhatsApp   auxilia   alunos   do   Neti-UFSC   a   enfrentar   o   isolamento   social  
 
 

*Cancelamento   da   prova   presencial   do   vestibular   2020.2   e   utilização   da    nota   do   Exame  
Nacional   do   Ensino   Médio   (Enem)   das   edições   de   2017,   2018   ou   2019   no   processo   seletivo:  

Vestibular   2020.2:   processo   seletivo   será   por   meio   da   nota   do   Enem   2017,   2018   e   2019  
UFSC   cancela   provas   do   Vestibular   2020.2   e   aceitará   notas   do   Enem  
UFSC   cancela   provas   do   Vestibular   2020/2   e   seletiva   será   via   Enem  

Coronavírus:   UFSC   cancela   prova   de   vestibular   de   inverno   2020  
Vestibular   UFSC   2020.2   terá   ingresso   somente   por   meio   da   nota   do   Enem  

Vestibular   da   UFSC   de   julho   é   cancelado   e   ingresso   será   por   nota   do   Enem  
Vestibular   2020/2   da   UFSC   será   por   meio   das   notas   do   Enem Últimas   notícias   de  

coronavírus   de   14   de   abril   em   SC  
 
 
 

5) Hospital   Universitário  
 

Serviço   de   atenção   psicossocial   atende   profissionais   do   HU-UFSC   durante   crise   da  
Covid-19  

 
 

Concurso   Ebserh   tem   nova   convocação   para   combate   ao   Coronavírus  
 

 
6) Manifestações   públicas/pareceres   

 
*Daniel   Granada,   docente   da   UFSC,   escreve   artigo:  

Necropolítica   do   coronavírus   no   Brasil:   quem   deve   viver   e   quem   deve   morrer?  
 
 

7) Campanhas   de   doação/arrecadação  
 

*Grupo   da   UFSC   realiza   campanha   que   arrecada   roupas   e   comida   para   a   aldeia   Guarani  
M'Bya,   na   cidade   de   Torres:  

Como   sonhar   com   aldeia   fez   cantora   do   AM   lançar   campanha   para   povo   indígena  
 
 

*UFSC   Campus   Curitibanos   participa   de   ação   de   arrecadação   na   cidade:  
Sociedade   se   une   para   ajudar   curitibanenses  
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8) Egressos   da   UFSC  
 
“Vamos   trocar   uma   morte   evitável   por   outra?”:   doutora   em   farmacologia   faz   tutorial   sobre   a  

cloroquina  
Vejas   algumas   informações   e   alertas   sobre   a   cloroquina   (hidrocloroquina)  

 
 

Estudantes   de   SC   desenvolvem   site   para   mapear   casos   suspeitos   de   coronavírus  
 
 

Médica   de   Imbituba   trabalha   em   São   Paulo   e   cobra   responsabilidade   dos   imbitubenses  
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