


15   a   21   de   abril   de   2020  
 
 

1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão  
 
*O   Laboratório   de   Biomecânica   do   Centro   de   Desportos   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (CDS/UFSC),   em   parceria   com   o   Instituto   Federal   Catarinense   (IFC),   propõe   um  
modelo   de   atividade   física   para   melhora   da   capacidade   cardiorrespiratória   que   pode   ser  

realizado   em   casa:  
Laboratório   de   Biomecânica   propõe   protocolo   de   exercício   de   alta   intensidade  

 
 

*Estão   abertas   as   inscrições   para   os   processos   seletivos   de   mestrado   e   doutorado   do  
Programa   de   Pós-Graduação   em   Biotecnologia   e   Biociências   (PPGBTC)   da   Universidade  
Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC).   As   bolsas   são   voltadas   para   a   Ação   Emergencial   da  

Coordenação   de   Aperfeiçoamento   de   Pessoal   de   Nível   Superior   (Capes)   destinada   à  
criação   de   conhecimento   prático   e   específico   orientado   à   prevenção   e   combate   à   atual  

pandemia   da   Covid-19:  
Pós   em   Biotecnologia   abre   inscrições   para   bolsas   de   estudo   de   prevenção   e   combate   à  

pandemia  
 
 

*O   Grupo   EME   (Equipamentos   Médicos   Emergenciais)   da   UFSC   está   avançando   em  
projeto   para   fabricar   ventilador   pulmonar   de   baixo   custo:  

Coronavírus:   grupo   da   engenharia   da   UFSC   busca   doações   para   fazer   respiradores   
 
 

*A   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   foi   a   vencedora   do   edital   do   Cofen   para  
contratação   de   empresa/instituição   especializada   na   oferta   de   cursos   de   Atualização   em  

Enfermagem   com   foco   em   biossegurança   e   assistência   de   enfermagem   ao   paciente   crítico  
no   contexto   da   COVID-19.   Serão   oferecidos   três   cursos   da   instituição   para   os   profissionais  

de   Enfermagem:  
UFSC   vence   edital   para   oferta   de   cursos   de   Atualização   em   Enfermagem  

Ensino   à   distância  
UFSC   oferecerá   300   mil   vagas   em   cursos   EaD   de   atualização   em   Enfermagem   com   foco   na  

Covid-19  
 
 

*A   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   participa,   junto   com   outras   50  
instituições,   de   uma   chamada   nacional   para   a   compra   de   produtos   relacionados   à  

prevenção,   diagnóstico   e   combate   à   pandemia   de   Covid-19.   O   edital   é   coordenado   pela  
Universidade   Federal   de   São   Paulo   (Unifesp):  

UFSC   participa   de   edital   para   compra   emergencial   de   produtos   para   enfrentar   a   Covid-19  
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*Uma   força-tarefa   formada   pela   Secretaria   de   Segurança   Institucional   da   UFSC   (SSI),   uma  
assistente   social,   a   Polícia   Militar   de   Santa   Catarina   e   a   Guarda   Municipal   de   Florianópolis,  
além   de   representantes   do   Conselho   Comunitário   de   Segurança   da   Bacia   do   Itacorubi   e   da  

Comcap   abordou   pessoas   em   situação   de   rua   no   entorno   do   campus   da   UFSC   nesta  
quarta-feira,   15   de   abril.   A   ação   desta   semana   ocorreu   no   bairro   Trindade,   e   contou   com   a  

abordagem,   identificação,   e   oferta   de   serviços:  
Força-tarefa   aborda   população   em   situação   de   rua   no   entorno   da   UFSC  

 
 

*O   Museu   de   Arqueologia   e   Etnologia   Professor   Oswaldo   Cabral   da   Universidade   Federal  
de   Santa   Catarina   (UFSC),   em   parceria   com   a   Secretaria   de   Educação   à   Distância  

(SEAD/UFSC),   está   oferecendo   aos   profissionais   da   Educação   Básica   de   Santa   Catarina   e  
estudantes   de   Licenciatura,   o   curso   de   Introdução   à   Arqueologia.   Com   o   isolamento   social  

atual,   uma   turma   extra   está   sendo   oferecida:  
UFSC   oferece   curso   EaD   gratuito   de   Introdução   a   Arqueologia   para   docentes   da   rede  

básica  
UFSC   oferece   curso   EaD   gratuito   em   Arqueologia  

 
 

2) Disponibilização   de   materiais   online/orientações/suporte  
 

*O   Núcleo   de   Estudos   e   Pesquisas   sobre   Competência   em   Informação   (GPCIn)   da   UFSC  
disponibiliza   o   Observatório   Covid-19,   uma   ação   colaborativa   para   a   disseminação   de  

informações   acerca   do   novo   Coronavírus:  
Observatório   Covid-19:   núcleo   identifica   e   disponibiliza   fontes   de   informação  

 
 

*O   projeto   “A   partilha   do   sensível:   musicando   e   poetizando   a   Universidade”,   da   UFSC  
Curitibanos,   convida   a   todos   a   compartilharem   suas   manifestações   artísticas   nesse  

momento   de   quarentena:  
Projeto   da   UFSC   Curitibanos   convida   a   comunidade   a   compartilhar   suas   manifestações  

artísticas  
 
 

*O   projeto   #QaurentanaArte   apresenta   o   documentário   Salim   na   Intimidade.   Dividido   em  
três   partes   o   filme   retrata   a   vida   e   a   obra   do   escritor   Salim   Miguel:  
#QuarentenaArte   apresenta   o   documentário   ‘Salim   na   Intimidade’  

 
 

*Nesse   projeto   coordenado   pelos   professores   Aldo   Sena   de   Oliveira   e   Renata   Orlandi,   a  
Universidade   federal   de   Santa   Catarina   -   Campus   Blumenau,   leva   informações   científicas  

ao   público   infantojuvenil   sobre   o   coronavírus:  
COVID-19:   Divulgação   científica   para   crianças   -   e   adultos   teimosinhos!   (Com  

audiodescrição)  
COVID-19   EXPLICADO   DE   CRIANÇA   PARA   CRIANÇA  
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*Coluna   jurídica   produzida   com   participação   de   pesquisadores   da   UFSC   traz   artigos   com  
orientações   na   área:  

No   regime   jurídico   emergencial,   como   ficam   as   relações   locatícias?  
Covid-19:   impactos   do   fechamento   do   comércio   sobre   os   alugueis  

Equilíbrio   contratual,   segurança   jurídica   e   revisão   dos   contratos   durante   pandemia  
 
 

*Pesquisadores   do   Instituto   de   Soldagem   e   Mecatrônica   (Labsolda),   vinculado   ao  
Departamento   de   Engenharia   Mecânica   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  

(UFSC),   contribuem   para   tornar   ainda   mais   precisas   as   recomendações   sobre   as   máscaras  
caseiras   formuladas   por   um   grupo   do   Centro   de   Ciências   Biológicas   (CCB).   O   trabalho   é  

feito   em   parceria   com   o   professor   do    Departamento   de   Microbiologia,   Imunologia   e  
Parasitologia   Carlos   Rodrigo   Zárate-Bladés,   um   dos   responsáveis   pelo   estudo   que   resultou  

no   guia   para   produção   das   máscaras:  
Pesquisadores   da   Engenharia   Mecânica   aplicam   filmagem   técnica   para   testar   máscaras  

caseiras  
 
 

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

 
 

*Médico   infectologista   Antônio   Miranda,   docente   da   UFSC,   participa   de   live:  
NSC   Live   Talks   promove   discussão   sobre   formas   seguras   de   retomar   as   atividades   em  

Santa   Catarina   
 
 

*Rafael   Peteffi   da   Silva,   docente   da   UFSC,   participa   de   debate:  
Nomes   de   peso   da   área   jurídica   debatem   no   YouTube   as   regras   emergenciais   da   Covid-19  

Ministro   do   STJ   participa   de   seminário   sobre   regras   emergenciais   no   direito   privado   em  
tempos   de   coronavírus  

Juristas   discutem   fato   do   príncipe   e   responsabilidade   civil   durante   pandemia  
 
 

*Ex-reitor   da   UFSC,   doutor   Lúcio   Botelho   avalia   necessidade   de   pensamento   coletivo   na  
pandemia:  

Coronavírus:   "Não   é   momento   de   flexibilizar   isolamento",   garante   especialista   em  
epidemiologia  

 
 

*Anaís   Medeiros   Passos,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
EJÉRCITO   MEXICANO   DE   VIDA   ANTE   LA   PANDEMIA  

 
 

*Helder   Gusso,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria   como   fonte:  
‘Não   estou   me   sentindo   uma   estudante’:   alunos   reclamam   do   ensino   on-line   durante  

pandemia  
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*Relatório   escrito   pelo   docente   da   UFSC   Oscar   Bruna-Romero   é   citado   em   matéria:  
Com   distanciamento   social,   RS   reduz   velocidade   de   transmissão   do   coronavírus  

 
 

*Marcio   Markendorf,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria   como   fonte:  
Dicas   de   filmes:   o   que   há   de   verdadeiro   em   produções   sobre   pandemias  

"Contágio",   "Epidemia"   e   outros   filmes   sobre   pandemia   ensinam   o   que   não   fazer   em   casos  
como   o   do   covid-19  

Filmes   de   pandemia   ensinam   o   que   não   fazer   em   casos   como   o   do   coronavírus  
 
 

4) Apoio   a   estudantes   e   servidores,   e   suspensão   das   aulas   e   atendimentos   presenciais  
 
*De   acordo   com   a   coordenadoria   do   curso   de   medicina   da   Universidade   Federal   de   Santa  

Catarina   (UFSC),   35   estudantes   já   solicitaram   antecipação   de   formatura   após   a   autorização  
do   Ministério   da   Educação   (MEC).   A   ideia   é   fazer   a   colação   de   grau   na   quinta   ou   sexta-feira  

(24)   da   próxima   semana   através   de   videoconferência:  
Coronavírus:   UFSC   deve   antecipar   formatura   de   médicos   para   próxima   semana   

 
 

*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:  

Processo   seletivo   do   vestibular   2020   da   UFSC   será   feito   com   a   nota   do   Enem  
Vestibular   2020-2:   cuidado   com   a   saúde   foi   principal   motivo   para   cancelamento   das   provas  

FAQ:   tire   suas   dúvidas   sobre   o   Vestibular   2020.2  
 
 

*O   Departamento   de   Atenção   ao   Servidor   (DAS),   vinculado   à   Pró-Reitoria   de  
Desenvolvimento   e   Gestão   de   Pessoas   (Prodegesp),   encaminhou   à   Secretaria   de   Obras   e  
Manutenção   (Seoma)   da   UFSC   Ofício   com   orientações   para   prevenção   de   contágio   pela  

Covid-19   em   atividades   vinculadas   a   construção   civil,   manutenção   e   conservação   dos  
espaços   da   Universidade:  

Coronavírus:   orientações   a   trabalhadores   das   áreas   de   manutenção   e   construção   civil  
 
 

5) Hospital   Universitário  
 

*Um   grupo   de   12   profissionais   deve   começar   a   trabalhar   no   Hospital   Universitário   Professor  
Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   (HU/UFSC)   nesta   quinta-feira,   16   de   abril,   convocados   após  

processo   seletivo   emergencial   da   Empresa   Brasileira   de   Serviços   Hospitalares   (Ebserh)  
para   atuar   nas   áreas   médica   e   assistencial   no   enfrentamento   à   Covid-19:  

HU   recebe   profissionais   para   reforço   no   enfrentamento   à   Covid-19  
HU-UFSC   tem   reforço   de   profissionais   no   combate   à   Covid-19   
Coronavírus:   HU   recebe   reforço   de   12   profissionais   de   saúde  

Hospital   Universitário   recebe   reforço   de   12   profissionais   de   saúde   em   Florianópolis  
 
 

*O   setor   de   Hotelaria   Hospitalar   do   Hospital   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  
(HU-UFSC)   está   distribuindo   máscaras   produzidas   por   costureiras   voluntárias   para   os  
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servidores   da   área   administrativa   do   hospital.   As   máscaras   são   feitas   com   um   material  
especial   usado   na   área   hospitalar,   que   difere   do   tecido   de   algodão   comum   por   não  

apresentar   entrelaçamento   organizado   dos   fios:  
HU-UFSC   distribui   máscaras   produzidas   por   voluntárias   para   área   administrativa  

 
 

*A   superintendência   do   Hospital   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   Professor  
Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   (HU-UFSC)   está   distribuindo   para   seus   colaboradores   8   mil  

bisnagas   de   álcool   em   gel   70%   para   uso   pessoal:   
HU   distribui   8   mil   bisnagas   de   álcool   70%   para   colaboradores  

 
 

6) Campanhas   de   doação/arrecadação  
 

*O   Programa   de   Educação   Tutorial   do   curso   de   graduação   em   Educação   do   Campo   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (PET   Educampo)   divulga   campanha   de  

arrecadação   para   doação   de   cestas   básicas   com   produtos   de   agricultores   familiares,  
doadas   a   comunidades   carentes:  

Estudantes   e   professores   da   UFSC   arrecadam   doações   para   cestas   básicas  
 
 

*A   Associação   de   Pais   e   Professores   do   Colégio   de   Aplicação   da   UFSC   vem   realizando  
desde   o   início   do   mês   de   abril    uma   campanha   de   doação   de   cestas   básicas   para   destinar  

às   famílias   que   estão   necessitando   de   apoio:  
Associação   de   Pais   e   Professores   do   Colégio   de   Aplicação   da   UFSC   promove   campanha  

de   arrecadação   de   cestas   básicas  
 
 

*Servidores   técnico-administrativos   e   docentes   da   UFSC,   do   Campus   de   Curitibanos,  
arrecadaram   doações   em   dinheiro   e   fizeram   a   entrega,   nesta   sexta-feira,   17   de   abril,   de   130  
cestas   básicas   com   alimentos   e   material   de   limpeza.   Contribuíram   62   servidores,   alunos   e  

ex-alunos   do   campus:  
UFSC   Curitibanos   arrecada   130   cestas   básicas   para   serem   distribuídas   a   população  

carente  
 
 

7) Egressos   da   UFSC  
 

Microbiologia   é   especialidade   essencial   para   entender   e   se   defender   do   novo   coronavírus  
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