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1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão  
 
*O   Núcleo   de   Estudos   e   Pesquisas   sobre   Profissões   e   Instituições   (Neppi)   da   Universidade  

Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   em   parceria   com   o   Comitê   SUAS/SC   –   Covid-19   e   o  
Conselho   Regional   de   Serviço   Social   (Cress),   coordena   pesquisa   sobre   os   desafios   que   a  
conjuntura   da   Covid-19   apresentam   ao   cotidiano   profissional   de   assistentes   sociais   que  

trabalham   na   Política   de   Assistência   Social   do   Sistema   Único   de   Assistência   Social   (SUAS):  
Enquete   busca   conhecer   desafios   da   Covid-19   no   cotidiano   de   assistentes   sociais  

 
 
*O   desenvolvimento   de   um   medicamento   para   a   Covid-19   baseado   no   uso   de   uma   molécula  
de   RNA   sintetizada   em   laboratório,   utilizada   para   inibir   a   produção   de   proteínas   essenciais  
para   a   replicação   do   novo   coronavírus   (Sars-Cov-2),   é   o   objetivo   de   um   projeto   de   pesquisa  

da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC).   Elaborada   pela   professora   do  
Departamento   de   Ciências   Farmacêuticas   Tânia   Beatriz   Creczynski   Pasa,   que   adaptou   o  

método   utilizado   em   suas   pesquisas   com   câncer   de   mama,   a   proposta   aguarda  
financiamento   para   ter   início:  

Covid-19:   pesquisadora   busca   desenvolver   medicamento   baseado   na   inibição   de   proteínas  
virais  

 
 

*Coordenada   pela   professora   do   Departamento   de   Engenharia   Civil   da   Universidade  
Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   Vivian   da   Silva   Celestino   Reginato,   uma   equipe  

multidisciplinar   internacional   está   desenvolvendo   um   projeto   de   pesquisa   para   auxiliar   no  
diagnóstico,   no   acompanhamento   e   na   divulgação   de   informações   sobre   a   pandemia   de  

Covid-19.   Chamada   de   CoronaGIS,   a   iniciativa   tem   como   objetivo   o   desenvolvimento   de   um  
sistema   online   de   informações   georreferenciadas   (WebGIS)   para   cadastro   de   dados   sobre   a  

doença:  
Pesquisa   utiliza   sistema   de   georreferenciamento   para   acompanhamento   da   pandemia   de  

Covid-19  
 
 

*Testes   virucidas   e   antivirais   em   diversos   materiais   e   monitoramento   ambiental   de   vírus  
(uma   gama   que   vai   de   ostras   até   esgoto)   fazem   parte   do   cotidiano   do   Laboratório   de  

Virologia   Aplicada   (LVA)   do   departamento   de   Microbiologia,   Imunologia   e   Parasitologia  
(MIP)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC).   Com   a   emergência   provocada  

pela   pandemia   de   Covid-19,   a   estrutura   ganhou   mais   demandas   de   trabalho,   tanto   do   setor  
público   como   do   privado:  

Pandemia   amplia   interesse   brasileiro   pelo   Laboratório   de   Virologia   Aplicada   da   UFSC  
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*No   novo   Texto   para   Discussão   do   Núcleo   de   Estudos   da   Economia   Catarinense   (Necat)   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   os   pesquisadores   Lauro   Mattei   (UFSC)   e  

Daniel   Dourado   (USP)   interpretam   o   que   diz   o   último   relatório   do   Imperial   College,   de  
Londres,   instituição   da   qual   o   governo   de   Santa   Catarina   embasa   suas   decisões   de  

flexibilização.   Com   base   no   referido   relatório,   os   resultados   mostram   que   Santa   Catarina  
ainda   não   pode   relaxar   as   medidas   de   isolamento   social:  

Baseado   em   relatório   do   Imperial   College,   SC   ainda   não   pode   relaxar   medidas   de  
isolamento   social  

 
 

*Louis   Pergaud   Sandjo,   professor   do   Departamento   de   Química,   coordena   o   projeto   de  
extensão   “Divulgações   científicas   para   a   sociedade   por   meio   de   multimídias   diante   da  

pandemia   de   Covid-19   e   pós-pandemia”.   Pergaud,   que   participa   do   Laboratório   de   Química  
de   Produtos   Naturais   (LQPN)   da   Universidade,   conta   com   a   parceria   do   estudante   de  

graduação   Humberto   José   Hoeller   Guarnieri:  
Aproximar   ciência   e   sociedade   é   meta   de   projeto   de   extensão   relacionado   à   Covid-19  

 
 

*Depois   de   aprovado   em   testes   de   bancada   e   em   experimentos   com   animais   no   Hospital   de  
Clínicas,   de   Porto   Alegre   (RS),   o   protótipo   de   ventilador   pulmonar   criado   pelo   professor  

Saulo   Güths,   do   Departamento   de   Engenharia   Mecânica   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (UFSC),   também   superou   os   ensaios   com   simulação   de   condições   humanas  

realizados   no   Hospital   Sírio-Libanês,   em   São   Paulo.   O   professor   agora   acelera   a   busca   por  
uma   empresa   habilitada   junto   à   Agência   Nacional   de   Vigilância   Sanitária   (Anvisa)   para   a  

produção   do   aparelho:  
Protótipo   de   ventilador   pulmonar   criado   na   UFSC   é   aprovado   em   testes   no   Hospital  

Sírio-Libanês  
Ventilador   pulmonar   projetado   na   UFSC   deve   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  

Protótipo   de   respirador   da   UFSC   com   custo   de   R$   2   mil   é   aprovado   em   testes   no   Hospital  
Sírio-Libanês  

UFSC   desenvolve   protótipo   de   respirador  
 
 

*O   aluno   do   curso   de   engenharia   eletrônica   da   UFSC   (Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina),   Kaue   Cano   Souza,   integrou   a   equipe   vencedora   de   uma   competição   global   que  

busca,   por   meio   de   inteligência   artificial,   ajudar   no   combate   à   Covid-19:  
Aluno   da   UFSC   vence   competição   global   de   combate   à   Covid-19   com   inteligência   artificial  

 
 
 

*O   Centro   Acadêmico   de   Engenharia   Química   e   Engenharia   de   Alimentos   da   Universidade  
Federal   de   Santa   Catarina   (Caleqa/UFSC)   e   o   Enactus   UFSC   Florianópolis   desenvolveram  

o   projeto   ‘Rede   de   Monitores”,   voltado   a   auxiliar   alunos   a   partir   do   sexto   ano   do   ensino  
fundamental   da   rede   pública   de   ensino   no   atual   período   de   isolamento   social:  

Graduandos   da   UFSC   criam   rede   para   auxiliar   estudantes   da   rede   pública   em   educação  
remota  

UFSC   desenvolve   projeto   para   auxiliar   estudantes   da   rede   pública   durante   pandemia  
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2) Disponibilização  de  materiais  online/realização  de  atividades  online/orientações/              
suporte  

 
*Durante   o   período   de   isolamento   social   em   virtude   da   pandemia   de   Covid-19,   o   Núcleo  
Eirenè   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   por   meio   de   seu   projeto   de  
extensão   Cátedra   Sérgio   Vieira   de   Mello,   atende   a   imigrantes   e   refugiados   da   região   da  

Grande   Florianópolis   de   forma   remota.   Os   atendimentos   são   realizados   em   parceria   com   a  
Defensoria   Pública   da   União   (DPU):  

UFSC   realiza   atendimento   a   imigrantes   e   refugiados   durante   pandemia   de   Covid-19  
 
 

*O   projeto   de   extensão   “Grupo   reflexivo   para   pretendentes,   mães   e   pais   por   adoção”,  
desenvolvido   pelo   Laboratório   de   Psicologia   Social   da   Comunicação   e   Cognição   (Laccos),  

vinculado   ao   Departamento   de   Psicologia   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  
(UFSC),   durante   o   período   de   distanciamento   social   segue   com   atividades   por   meios  

eletrônicos   em   sua   página   no   Instagram:  
Projeto   de   extensão   da   UFSC   voltado   a   pretendentes   à   adoção   mantém   atividades   por   rede  

social  
 
 

*O   Grupo   de   Gestantes   e   Casais   Grávidos   da   UFSC   (GGCG),   ativo   há   24   anos   no   Hospital  
Universitário   Professor   Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   (HU-UFSC)   em   parceria   com   o  
Departamento   de   Enfermagem,   passou   a   ser   realizado   por   videoconferência   devido   à  

pandemia   da   Covid-19.   Até   hoje,   já   foram   abertos   97   grupos   e   já   estão   previstas   novas  
turmas:  

Grupo   de   Gestantes   e   Casais   Grávidos   da   UFSC   passa   a   fazer   reuniões   online  
 

 
*O   Centro   de   Ciências   Agrárias   (CCA)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)  
promove   na   quinta-feira,   28   de   maio,   às   17h,   a   primeira   live   do   programa   CCA   Conecta,  

com   o   tema   intercâmbio   na   pandemia.   A   ocasião   também   marcará   o   lançamento   do   canal  
do   CCA   no   Youtube,   pelo   qual   será   feita   a   transmissão:  

CCA   promove   live   sobre   intercâmbio   na   pandemia  
 
 

*Com   encontros   por   webconferência   todas   as   terças-feiras,   às   10h,   a   Oficina   de  
Respiração,   busca   promover   a   realização   de   exercícios   respiratórios   para   ampliar   a  

capacidade   pulmonar,   seguidos   de   um   relaxamento   guiado,   estilo   meditação.   As  
ministrantes   são   as   professoras   Maria   Rita   Pimenta   Rolim,   do   Curso   de   Fonoaudiologia   da  

Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   e   Myriam   Eugênia   Ramalho   Prata  
Barbejat,   coordenadora   do   Projeto   Medita   UFSC:  

Oficina   online   proporciona   exercícios   respiratórios   e   relaxamento   guiado  
 
 

*O   Programa   de   Pós-Graduação   em   Saúde   Coletiva   da   UFSC   realiza,   semanalmente,   o  
painel   virtual   “Saúde   Coletiva   face   a   face:   diálogos   e   interfaces   em   tempos   de   pandemia”  

com   diferentes   temáticas   e   convidados,   todas   às   quintas-feiras,   das   14h   às   15h:  
Painel   virtual   sobre   regulação   nos   serviços   de   saúde   e   as   fragilidades   expostas   pela  

Covid-19  
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Pós   em   Saúde   Coletiva   promove   painel   ‘Vacinas,   cloroquinas   e   outros   desafios   éticos   em  
pesquisa   da   Covid-19’  

 
 

*“Covid-19:   Seminario   Internacional   Abierto   em   Salud”   realizado   de   forma   virtual,   no   dia   28  
de   maio,   com   a   participação   do   professor   Fulvio   Borges   Nedel,   do   Programa   de  

Pós-Graduação   em   Saúde   Coletiva   da   UFSC   e   de   palestrantes   estrangeiros:  
Covid-19   é   tema   de   seminário   internacional   com   participação   de   professor   da   UFSC  

 
 

*A   Roda   de   Conversa   virtual   “Academia,   ativismo   e   gênero   em   tempos   de   pandemia”,  
ocorrida   no   dia   22   de   maio,   apontou   caminhos   para   ampliar   o   debate   ente   a   universidade   e  
os   movimentos   sociais   neste   momento   tão   singular   colocada   pela   pandemia   da   Covid-19.   O  

evento   foi   organizado   pela   Comissão   de   Movimentos   Sociais   do   Fazendo   Gênero   12  
vinculado   ao   Instituto   de   Estudos   de   Gênero   (IEG/UFSC):  

Vozes   de   diferentes   movimentos   trazem   suas   realidades   em   tempos   de   pandemia   e  
desafios   à   Universidade  

Roda   de   conversa   virtual   discute   ‘Academia,   ativismo   e   gênero   em   tempos   de   pandemia’  
 
 

*O   aumento   da   violência   doméstica   durante   a   pandemia   de   Covid-19   é   o   tema   da   segunda  
live   promovida   pela   Agência   de   Comunicação   (Agecom)   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (UFSC).   Entre   os   temas   que   serão   debatidos,   estão   o   aumento   da   violência   contra  
a   mulher,   o   vínculo   da   violência   com   classe   social,   gênero   e   raça,   as   medidas   de   proteção   à  

vítima   e   a   violência   sexual   contra   crianças   e   adolescentes:  
UFSC   Live   debate   a   violência   doméstica   na   pandemia   de   Covid-19  

 
 

*O   Núcleo   de   Estudos   de   Economia   Catarinense   (Necat)   está   promovendo   a   série   de  
debates   “A   pandemia   no   Brasil   vista   por   brasilianistas”,   nos   dias   26,   27   e   28   de   maio,   com  
professores   das   universidade   de   Salamanca   (Espanha),   King’s   College/Universidade   de  

Londres   (Inglaterra)   e   da   Universidade   Brown   (EUA).   A   ideia   é   ouvir   pesquisadores  
brasilianistas   de   vários   centro   de   estudos   brasileiros   espalhados   pelo   mundo   sobre   a  

pandemia   no   Brasil:  
Debates   apresentam   a   pandemia   no   Brasil   vista   por   pesquisadores   brasilianistas  

 
 

*A   equipe   do   Projeto   de   Extensão   Ações   Preventivas   Interdisciplinares   para   Doenças   do  
Coração   (Aprindcor),   vinculado   ao   Centro   de   Ciências   da   Saúde   (CCS)   da   UFSC,   divulga  
dicas   e   recomendações   para   viver   com   mais   saúde   durante   o   período   de   distanciamento  
social.   As   orientações   são   postadas   no   perfil   do   projeto   no   Instagram   e   incluem   materiais  

sobre   alimentação,   atividades   físicas   e   saúde   mental:  
Projeto   de   extensão   divulga   dicas   de   alimentação,   atividades   físicas   e   saúde   mental  

Projeto   de   extensão   divulga   dicas   de   alimentação,   atividades   físicas   e   saúde   mental   pelo  
Instagram  

 
 

*No   ano   da   Enfermagem   e   da   pandemia   Covid-19,   a   Semana   Brasileira   de   Enfermagem   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   foi   transformada.   Com   o   tema   Qualidade  
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em   Enfermagem   e   saúde   na   defesa   do   SUS,   a   programação   foi   completamente   online,   com  
palestras   transmitidas   pela   plataforma   RNP   de   conferência   web:  

Semana   de   Enfermagem   tem   programação   online  
 
 

*No   dia   28   de   maio,   o   Departamento   de   Enfermagem   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (NFR/UFSC)   promove   a   conferência   “Reflexões   sobre   a   Enfermagem   em   Tempos  
de   Transformação”.   O   evento   online   celebra   o   mês   e   o   ano   internacional   dos   profissionais  

da   Enfermagem   e   conta   com   exibição   de   vídeos   e   lives:  
Conferência   homenageia   profissionais   da   Enfermagem,   dia   28  

 
 

*Edufsc   disponibiliza   e-book   bilingue   gratuito   da   obra   “Sonho   de   uma   noite   de   verão”:  
Sonho   de   uma   noite   de   verão:   Edufsc   disponibiliza   e-book   bilíngue   gratuito   de   comédia   de  

Shakespeare  
 
 

*O   Departamento   de   Química   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (QMC/UFSC)  
lançou   a   segunda   edição   do   QComp,   boletim   sobre   Química   Computacional.   Nesta   edição,  
o   destaque   mostra   como   os   dados   de   experiências   adotadas   por   outros   países   no   combate  
à   pandemia   do   novo   coronavírus   podem   ser   comparados   com   outros   dados   científicos   para  

modular   políticas   públicas   locais   no   combate   à   doença:  
Qcomp:   lançado   segundo   boletim   mensal   sobre   Química   Computacional  

 
 

*O   projeto   #QuarentenaArte   apresenta   a   banda   pop   de   música   autoral   Lado   B:  
#QuarentenaArte   apresenta   banda   ‘Lado   B’   no   palco   do   Projeto   12:30  

 
 

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

 
 

*Lucio   Botelho   e   Aguinaldo   Pinto,   docentes   da   UFSC,   participam   de   matéria   como   fonte:  
Por   qué   el   ejemplo   de   España   muestra   que   el   mundo   necesitará   nuevas   cuarentenas  

 
 

*Lucio   Botelho   e   Fabricio   Menegon,   docentes   da   UFSC,   participam   de   matéria   como   fonte:  
Seis   em   cada   10   pessoas   de   SC   com   coronavírus   foram   infectadas   após   reabertura   do  

comércio,   há   um   mês  
 
 

*Lucio   Botelho,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
Em   meio   a   aberturas,   Sul   vê   número   de   casos   de   coronavírus   subir   86%  
Em   meio   a   aberturas,   Sul   vê   número   de   casos   de   coronavírus   subir   86%  
Em   meio   a   aberturas,   Sul   vê   número   de   casos   de   coronavírus   subir   86%  

 
 

*Antonio   Alberto   Brunetta,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
Especialistas   comentam   possibilidade   da   volta   das   aulas  

 

https://noticias.ufsc.br/2020/05/semana-de-enfermagem-tem-programacao-online/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/conferencia-homenageia-profissionais-da-enfermagem-dia-28/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/sonho-de-uma-noite-de-verao-edufsc-disponibiliza-e-book-bilingue-gratuito-de-comedia-de-shakespeare/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/sonho-de-uma-noite-de-verao-edufsc-disponibiliza-e-book-bilingue-gratuito-de-comedia-de-shakespeare/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/qcomp-lancado-segundo-boletim-mensal-sobre-quimica-computacional/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/quarentenaarte-apresenta-banda-lado-b-no-palco-do-projeto-1230/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-por-que-ejemplo-espana-muestra-mundo-nid2367452
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/seis-em-cada-10-pessoas-de-sc-com-coronavirus-foram-infectadas-apos-reabertura-do-comercio-ha-um-mes/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/seis-em-cada-10-pessoas-de-sc-com-coronavirus-foram-infectadas-apos-reabertura-do-comercio-ha-um-mes/
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/05/26/sul-casos-de-coronavirus-semana-crescimento.htm
https://www.emaisgoias.com.br/em-meio-a-aberturas-sul-ve-numero-de-casos-de-coronavirus-subir-86/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/26/sul-casos-de-coronavirus-semana-crescimento.htm
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/especialistas-comentam-possibilidade-da-volta-das-aulas/


*Ana   Luiza   Curi   Hallal,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
Santa   Catarina   e   Brasil   têm   planos   contra   pandemia   da   Covid-19;   entenda  

 
 

*Lauro   Mattei,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
Ainda   não   é   hora   de   relaxar   isolamento   social   em   SC,   diz   professor   da   UFSC  

 
 

*Fabrício   Menegon,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
Previsão   de   Mandetta   para   SC   sobre   a   Covid-19   se   confirmou?   Especialista   avalia   e   diz   que  

"alerta   está   aceso"  
Previsão   de   Mandetta   para   SC   sobre   a   Covid-19   se   confirmou?  

 
 

*Silvana   Nair   Leite,   docente   da   UFSC,   participou   de   debate   ao   vivo   promovido   pela  
Associação   Brasileira   de   Ciências   Farmacêuticas   (ABCF):  

Impacto   da   Covid-19   na   assistência   farmacêutica  
 
 

*Daniel   Mansur,   docente   da   UFSC,   participa   de   matéria   como   fonte:  
Amostra   do   pulmão   de   menino   de   13   anos   é   analisada   após   conflito   de   testes   para   Covid-19  

 
 

*Live   teve   como   convidado   especial   Oscar   Bruna-Romero,   docente   da   UFSC:.  
Live   -   É   hora   do   retorno?   A   UFSC   no   contexto   da   pandemia  

 
 
 

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

*Encerramento   do   prazo   para   solicitação   do   terceiro   edital   do   Programa   Emergencial   de  
Apoio   ao   Estudante,   da   Pró-Reitoria   de   Assuntos   Estudantis   da   Universidade   Federal   de  

Santa   Catarina   (Prae/UFSC)   -   20/05:  
Inscrições   para   o   terceiro   edital   emergencial   de   apoio   ao   estudante   terminam   nesta  

quarta-feira  
 
 

*O   Conselho   Universitário   (CUn)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)  
aprovou   no   dia   20   de   maio,   quarta-feira,   uma   nota   em   que   defende   “a   suspensão   ou   o  

adiamento   tanto   do   calendário   de   provas    quanto    das   inscrições   para   o    Exame   Nacional   do  
Ensino   Médio   (Enem)   2020”:  

Conselho   Universitário   da   UFSC   aprova   nota   por   adiamento   do   Enem  
 
 

*Após   a   primeira   semana   de   reuniões   dos   comitês   e   subcomitês   de   Combate   à   Pandemia  
do   Covid-19,   a   Administração   Central   da   UFSC   está   envolvida   na   discussão   de   planos   para  

o   ensino,   trabalho   e   atividades   presenciais   e   remotas.   Até   o   início   do   próximo   mês,  
espera-se   já   ser   possível   apresentar   a   proposta   ao   Conselho   Universitário   (CUn),   e   outras  

https://ndmais.com.br/noticias/santa-catarina-e-brasil-tem-planos-contra-pandemia-da-covid-19-entenda/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ainda-nao-e-hora-de-relaxar-isolamento-social-em-sc-diz-professor-da-ufsc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/previsao-de-mandetta-para-sc-sobre-a-covid-19-se-confirmou-especialista-avalia-e-diz-que
https://www.nsctotal.com.br/noticias/previsao-de-mandetta-para-sc-sobre-a-covid-19-se-confirmou-especialista-avalia-e-diz-que
http://www.jatv.com.br/noticias/santacatarina/previs%C3%A3o-de-mandetta-para-sc-sobre-a-covid-19-se-confirmou-1.2229051
http://www.pautas.incorporativa.com.br/a-mostra-release.php?id=38996
https://ndmais.com.br/noticias/amostra-do-pulmao-de-menino-de-13-anos-e-analisada-apos-conflito-de-testes-para-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=tjXb-2J7EFw
https://noticias.ufsc.br/2020/05/inscricoes-do-terceiro-edital-emergencial-de-apoio-ao-estudante-terminam-nesta-quarta-feira/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/inscricoes-do-terceiro-edital-emergencial-de-apoio-ao-estudante-terminam-nesta-quarta-feira/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/conselho-universitario-da-ufsc-aprova-nota-por-adiamento-do-enem/


instâncias   deliberativas   para   que   a   comunidade   tenha   definições   sobre   como   devem   ser   os  
próximos   meses   na   instituição:  

UFSC   prepara   propostas   para   atividades   e   Combate   à   Covid-19  
 
 

*O   reitor   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina,   Ubaldo   Cesar   Balthazar   e   a   pró-reitora  
de   Pós-Graduação,   Cristiane   Derani,   divulgaram   nota   oficial   acerca   das   atividades   de  

ensino   da   pós-graduação   na   Universidade:  
Administração   Central   publica   nota   à   comunidade   universitária   sobre   atividades   de   ensino  

de   Pós-Graduação  
 
 

*O   Conselho   Universitário   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (CUn/UFSC)   realiza  
sessões   extraordinárias   on-line:  

Conselho   Universitário   realiza   reunião   on-line   dia   29,   com   transmissão   ao   vivo  
Acompanhe   ao   vivo,   às   14h,   a   sessão   do   Conselho   Universitário   nesta   quarta-feira  

 
 

5) Hospital   Universitário  
 

*O   Serviço   de   Psicologia   do   Hospital   Universitário   da   UFSC   busca   profissionais   para  
oferecer   atendimento   gratuito   à   população:  

Saúde   Mental  
 
 
*A   equipe   de   Terapia   Ocupacional   do   Hospital   Universitário   da   UFSC   (HU/UFSC)   divulgou   o  

primeiro   de   uma   série   de   guias   produzidos   com   o   objetivo   de   ajudar   a   comunidade   a   lidar  
com   as   mudanças   e   prejuízos   ocupacionais   ocasionados   pelo   isolamento   social:  

Hospital   Universitário   divulga   guia   com   dicas   para   enfrentar   isolamento   social  
 
 

6) Campanhas   de   arrecadação/doação  
 

*Servidores   técnico-administrativos   e   docentes   da   UFSC,   do   Campus   de   Curitibanos,  
arrecadaram   doações   em   dinheiro   e   fizeram   a   entrega,   na   última   quarta-feira,   20   de   maio,  

de   102   cestas   básicas   com   alimentos   e   material   de   limpeza.   Contribuíram   servidores,  
alunos   e   ex-alunos   do   campus:  

UFSC   Curitibanos   arrecada   102   novas   cestas   básicas   para   população   carente  
UFSC   Curitibanos   arrecada   102   novas   cestas   básicas   para   população   carente  

 
 

*O   Núcleo   de   Estudos   em   Serviço   Social   e   Organização   Popular   (Nessop),   do  
Departamento   de   Serviço   Social   da   UFSC,   em   parceria   com   o   Comitê   SUAS/SC   –  

Covid-19:   em   defesa   da   vida,   promove   o   mapeamento   das   ações   coletivas   de   solidariedade  
junto   à   população   vulnerável   em   razão   da   pandemia   decorrente   do   novo   coronavírus.   Com  

o   trabalho,   pretende-se   congregar   o   conjunto   de   esforços   sociais   e   realizar   ampla  
divulgação   dessas   ações   nas   redes   sociais,   imprensa   e   outros   canais   de   comunicação,   com  

https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-prepara-propostas-para-atividades-e-combate-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/administracao-central-publica-nota-a-comunidade-universitaria-sobre-atividades-de-ensino-da-pos-graduacao/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/administracao-central-publica-nota-a-comunidade-universitaria-sobre-atividades-de-ensino-da-pos-graduacao/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/conselho-universitario-realiza-reuniao-on-line-dia-29-com-transmissao-ao-vivo/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/conselho-universitario-da-ufsc-tera-sessao-na-proxima-quarta-feira-dia-20/
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/marcos-cardoso/notas-mantra-profecia-saude-mental/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/hospital-universitario-divulga-guia-com-dicas-para-enfrentar-isolamento-social/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-curitibanos-arrecada-102-novas-cestas-basicas-para-populacao-carente/
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/ufsc-curitibanos-arrecada-102-novas-cestas-basicas-para-populacao-carente


o   objetivo   de   intensificar   as   doações,   contribuições   e   mobilizações   em   torno   dos   direitos  
socioassistenciais   e   a   preservação   da   vida:  

Núcleo   do   Serviço   Social   da   UFSC   promove   mapeamento   de   ações   solidárias   na   pandemia  
 
 

7) Infraestrutura  
 

*Ponto   de   vacinação   contra   a   gripe   na   UFSC:  
Prefeitura   divulga   novo   calendário   de   vacinação   contra   gripe   em   Florianópolis  

Vacina   contra   a   gripe   será   aplicada   em   uma   escola   do   Norte   da   Ilha   durante   a   semana  
 
 
 
 

https://noticias.ufsc.br/2020/05/nucleo-do-servico-social-da-ufsc-promove-mapeamento-de-acoes-solidarias-na-pandemia/
https://ndmais.com.br/noticias/prefeitura-divulga-novo-calendario-de-vacinacao-contra-gripe-em-florianopolis/
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