


22   a   28   de   abril   de   2020  
 
 

1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão  
 

*Os   primeiros   250   litros   de   álcool   gel   70%   produzidos   em   laboratórios   da   Universidade  
Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   para   o   esforço   de   combate   ao   coronavírus   ficaram  
prontos:   foram   100   litros   no   Laboratório   de   Farmacotécnica,   do   Centro   de   Ciências   da  
Saúde   (CCS),   e   150   litros   no   Laboratório   de   Ensino   de   Química   Analítica,   no   Centro   de  

Ciências   Físicas   e   Matemáticas   (CFM).   Na   semana   anterior,   o   Laboratório   de   Sanitizantes  
da   instituição   preparou   1.000   litros   de   álcool   glicerinado   70:  

Laboratórios   da   UFSC   produzem   álcool   em   gel   70%  
 

 
*O   projeto   de   extensão   “Divulgações   científicas   para   a   sociedade   por   meio   de   multimídias  

diante   da   pandemia   de   Covid-19   e   pós-pandemia“,   coordenado   pelo   professor   Louis  
Pergaud   Sandio,   vinculado   ao   Laboratório   de   Química   de   Produtos   Naturais   da  

Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (LQPN/UFSC)   e   ao   Departamento   de   Química  
(QMC)   da   instituição   publica   o   primeiro   capítulo   da   iniciativa   explicando   quatro   maneiras   de  

higienizar   as   mãos,   eliminar   germes   e   outros   microorganismos:  
Laboratório   de   Química   da   UFSC   divulga   ilustrações   de   como   higienizar   mãos   e   superfícies  

contra   o   novo   coronavírus  
 
 

*O   Laboratório   de   Neuropsicologia   Cognitiva   e   Escolar   (Lance)   da   Universidade   Federal   de  
Santa   Catarina   (UFSC)   colabora   em   um   estudo   internacional   sobre   aspectos   psicológicos   e  

comportamentais   em   meio   à   pandemia   de   Covid-19:  
Estudo   internacional   avalia   aspectos   psicológicos   e   comportamentais   da   pandemia   de  

Covid-19  
 
 

*O   Laboratório   de   Experimentação   Remota   (RExLab)   do   Campus   Araranguá   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   realizou   na   quinta-feira,   23   de   abril,   uma  

capacitação   para   docentes   de   redes   municipais   de   ensino:  
UFSC   oferece   capacitação   a   professores   do   ensino   fundamental   de   Araranguá  

UFSC   Araranguá   capacita   professores   da   rede   municipal   para   uso   de   ferramenta   de   ensino  
on-line  

 
 

*A   UFSC   (Universidade   Federal   de   Santa   Catarina)   foi   a   vencedora   de   um   edital   do   Cofen  
(Conselho   Federal   de   Enfermagem)   para   a   oferta   de   cursos   de   atualização   em   Enfermagem  

com   foco   em   biossegurança   e   assistência   ao   paciente   crítico   no   contexto   da   Covid-19.   A  
universidade   oferecerá   três   cursos   para   profissionais   da   enfermagem   por   meio   da   Sead  

(Secretaria   de   Educação   a   Distância):  
Covid-19:   UFSC   oferecerá   300   mil   vagas   em   cursos   de   atualização   em   Enfermagem  
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UFSC   oferecerá   300   mil   vagas   em   cursos   EaD   de   atualização   em   Enfermagem   com   foco   na  
Covid-19  

 
 

*Plaraforma   Mazk,   desenvolvida   pela   equipe   do   Laboratório   de   Tecnologias   Computacionais  
(LabTeC)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   -   Campus   Araranguá,   será   utilizada  

como   uma   das   ferramentas   de   aprendizagem   em   Arroio   do   Silva:  
Educação   do   Arroio   retornará   no   dia   4   de   maio   com   atividades   não   presenciais  

 
 

2) Disponibilização   de   materiais   online/orientações/suporte  
 

*A   professora   do   departamento   de   Medicina    da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  
(UFSC)   Regina   Valim,   médica   infectologista,   orienta   sobre   as   especificidades   dos   cuidados  

com   as   pessoas   infectadas   ou   com   suspeita   de   estarem   contaminadas   pelo   novo  
Coronavírus:  

Professora   do   Departamento   de   Medicina   da   UFSC   explica   como   cuidar   de   doentes   da  
Covid-19  

 
 

*Coluna   jurídica   produzida   com   participação   de   pesquisadores   da   UFSC   traz   artigos   com  
orientações   na   área:  

Quais   decisões   judiciais   a   pandemia   instabiliza?  
 
 

*Orientações   do   professor   da   UFSC,   Oscar   Bruna-Romero:  
Precisa   sair   de   casa?   Confira   um   guia   do   que   fazer   para   evitar   a   contaminação   por  

coronavírus  
 
 

*Começa   no   dia   30   de   abril   o   “Linguistica   Live“,   iniciativa   do   Programa   de   Pós-graduação  
em   Linguística   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (PPGL/UFSC)   que   todas   as  

quintas-feiras,   a   partir   das   16h   organiza   vídeos   ao   vivo   com   pesquisadores   em   linguística   no  
Instagram:  

Linguística   Live:   Pós-graduação   da   UFSC   promove   lives   todas   as   quintas   à   tarde  
 
 

*O   projeto   #QuarentanaArte,   ação   da   Secretaria   de   Cultura   e   Arte   (SeCArte)   em   parceria  
com   a   TV   UFSC,   apresenta   documentários:  

#QuarentanaArte   apresenta   o   documentário   Agua_Vida  
#QuarentanaArte   apresenta   documentário   sobre   Willy   Zumblick  

 
 

*Durante   o   período   de   distanciamento   social   em   razão   da   pandemia   de   Covid-19,   o  
Observatório   Astronômico   da   UFSC   promove   lives   sobre   astronomia:  

Estrela   Betelgeuse   é   tema   de   live   do   Observatório   Astronômico  
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*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:  
UFSC   promove   entretenimento   para   quarentena  

 
 

*Alunos   do   curso   de   medicina   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   criaram   uma  
monitoria   online   gratuita   para   ajudar   estudantes   que   pretendem   cursar   vestibular   nos  

próximos   meses.   O   Serviço   de   Apoio   Livre   ao   Vestibulando   e   Estudante   (Salve)   funciona  
desde   o   dia   23   de   março:  

UFSC   oferece   monitoria   online   gratuita   para   ajudar   estudantes   que   farão   vestibular  
Estudantes   de   Medicina   da   UFSC   criam   monitoria   on-line   gratuita   para   alunos   do   ensino  

médio   e   vestibulandos  
Estudantes   da   UFSC   criam   monitoria   on-line   gratuita   para   vestibulandos  

 
 

*A   UFSC,   por   meio   do   Serviço   de   Apoio   à   Amamentação   (Saam),   ligado   à   Secretaria   de  
Ações   Afirmativas   e   Diversidades   (Saad),   segue   atendendo   as   estudantes   e   servidoras   com  
dúvidas   sobre   aleitamento   materno.   Diante   da   pandemia   de   Covid-19,   a   principal   dúvida   das  

mães   é:   “devo   interromper   a   amamentação   em   caso   de   suspeita   ou   confirmação   da  
doença?”:  

Amamentação   em   tempos   de   Covid-19  
 
 

*“Fique   em   casa!”   A   orientação   de   cientistas   e   profissionais   da   saúde   de   todo   o   mundo  
deixa   claro   que   o   distanciamento   social   é   a   estratégia   mais   eficaz   para   prevenir   a  

propagação   do   novo   coronavírus.   Mas   o   que   fazer   quando   o   lar,   em   vez   de   espaço   de  
segurança   e   proteção,   converte-se   em   ambiente   de   medo,   tensão   e   sofrimento?   A   quem  

recorrer   quando   se   está   confinada   com   seu   agressor?:  
Covid-19   e   violência   doméstica:   como   reconhecer,   denunciar   e   buscar   ajuda  

 
 

*A   pesquisadora   do   Laboratório   de   Conforto   Ambiental   e   pós-doutoranda   do   Programa   de  
Pós-Graduação   de   Arquitetura   e   Urbanismo   (PósARQ)   da   Universidade   Federal   de   Santa  

Catarina   (UFSC),   Raphaela   Walger   da   Fonseca,   reforça   a   importância   dos   efeitos   não  
visuais   da   luz   nesse   período   de   quarentena   em   decorrência   do   novo   Coronavírus:  

Pesquisadora   da   UFSC   reforça   importância   da   luz   natural   no   período   de   quarentena  
 
 

*Professor   da   UFSC,   Miguel   Pedro   Guerra,   publica   artigo   em   que   relaciona   a   perda   da  
biodiversidade   do   planeta   à   atual   pandemia:  

A   tragédia   anunciada  
UFSC   na   mídia:   artigo   de   professor   da   UFSC   relaciona   perda   da   biodiversidade   à   pandemia  

de   Coronavírus  
 
 

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

 
*Marcio   Markendorf,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria   como   fonte:  

Filmes   de   pandemia   ensinam   o   que   não   fazer   em   casos   como   o   do   coronavírus  
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*Fabrício   Mengon,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria   como   fonte:  
Nove   estados   e   o   Distrito   Federal   começam   a   flexibilizar   o   isolamento   social  

 
 

*Miriam   Grossi,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria   como   fonte:  
Covid-19   e   violência   doméstica:   como   reconhecer,   denunciar   e   buscar   ajuda  

 
 

*Lucio   Botelho,      docente   da   UFSC,   participará   de   live   do   DC   como   fonte:  
DC   Live   Talks:   o   que   esperar   do   coronavírus   em   Santa   Catarina   nas   próximas   semanas   

 
 

*Daniel   Mansur,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria   como   fonte:  
Mutações   do   coronavírus   podem   explicar   número   de   jovens   mortos   no   Sul   de   SC  

 
 

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

*A   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   está   utilizando   plataformas   digitais,  
videoconferência   e   softwares   de   comunicação   para   manter   atividades   essenciais   e  
inadiáveis   nas   Unidades   de   Ensino   durante   o   período   de   suspensão   do   expediente  

presencial:  
UFSC   utiliza   plataformas   digitais   para   manter   atividades   essenciais   da   instituição  

 
 

*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:  

Instituições   de   ensino   de   SC   suspendem   provas   de   vestibular   de   inverno  
FAQ:   tire   suas   dúvidas   sobre   o   Vestibular   2020.2  

 
 

*Antecipação   de   formatura   do   curso   de   Medicina:  
UFSC   fará   colação   de   grau   online   para   antecipar   formatura   do   curso   de   Medicina  

Formatura   on-line   de   novos   médicos   é   solenidade   inédita   na   UFSC  
Coronavírus:   UFSC   antecipa   formatura   de   medicina   nesta   sexta,   mas   CFM   é   contra   
UFSC   antecipa   formatura   do   curso   de   Medicina   para   alunos   combaterem   Covid-19  
UFSC   antecipa   formatura   do   curso   de   Medicina   para   alunos   combaterem   Covid-19  

UFSC   antecipa   formatura   de   medicina  
UFSC   antecipa   formatura   de   alunos   de   medicina   em   razão   da   Covid-19;   CRM   é   contra  

UFSC   realiza   formatura   online   para   a   centésima   turma   do   curso   de   Medicina  
Formatura   virtual  

Reforço   na   equipe   [3]  
UFSC   antecipa   formatura   e   promove   'colação   online'   de   estudantes   de   Medicina  

Formatura   online   de   estudantes   de   medicina   da   UFSC   ocorre   nesta   sexta-feira   em   SC  
Alunos   de   medicina   da   UFSC   fazem   formatura   on-line  
Alunos   de   medicina   da   UFSC   fazem   formatura   on-line  

Médicos   têm   formatura   antecipada   e   começam   a   trabalhar   durante   pandemia   de  
coronavírus   em   SC  

Médicos   têm   formatura   antecipada   e   começam   a   trabalhar   durante   pandemia  
Médicos   têm   formatura   antecipada   e   começam   a   trabalhar   durante   pandemia  
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Médicos   têm   formatura   antecipada   e   começam   a   trabalhar   durante   pandemia  
 
 

5) Hospital   Universitário  
 

*Psicólogos   do   Hospital   Universitário   (HU/UFSC)   estão   disponíveis,   durante   o   período   da  
pandemia   do   novo   coronavírus,   para   ouvir   e   conversar   sobre   as   preocupações   que   este  

momento   proporciona:  
Hospital   Universitário   disponibiliza,   durante   pandemia,   acolhimento   psicológico  

 
 

*Um   total   de   1.026   colaboradores   do   Hospital   Universitário   Professor   Polydoro   Ernani   de  
São   Thiago   (HU-UFSC)   já   passou   pelas   capacitações   realizadas   na   instituição   com   o  

objetivo   de   orientar   o   uso   de   Equipamentos   de   Proteção   Individual   (EPIs)   no   cuidado   a  
pacientes   com   suspeita   ou   confirmação   da   Covid-19:  

Mais   de   mil   colaboradores   do   HU   capacitados   para   uso   de   EPI   no   cuidado   a   pacientes   com  
Covid-19  

Coronavírus:   HU   da   UFSC   capacita   mais   de   mil   profissionais   para   o   uso   de   EPI   no   cuidado  
a   infectados  

 
 

*Voluntários   estão   mobilizados   para   ajudar   na   batalha   contra   o   coronavírus.   São  
costureiras,   donas   de   casa,   estudantes,   servidores   públicos,   engenheiro   e   profissionais   de  
várias   áreas   que   decidiram   dedicar   seu   tempo   à   produção   e   doação   de   máscaras   para   os  
colaboradores   das   áreas   administrativa   e   assistencial   do   Hospital   Universitário   Professor  

Polydoro   Ernani   de   São   Thiago:  
Pandemia   mobiliza   voluntários   para   apoiar   trabalhos   no   Hospital   Universitário  

 
 

6) Campanhas   de   doação/arrecadação  
 

*O   campus   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   de   Blumenau   está  
arrecadando   materiais   para   confecção   de   máscaras   produzidas   com   tecnologia   de  

impressão   3D:  
Coronavírus:   Laboratório   da   UFSC   Blumenau   aceita   doações   para   produção   de   máscaras  

com   tecnologia   de   impressão   3D  
Coronavírus:   UFSC   Blumenau   arrecada   materiais   para   confecção   de   máscaras   em  

impressora   3D  
UFSC   Blumenau   aceita   doações   para   produção   de   máscaras   3D  

 
 

7) Infraestrutura  
 

*UFSC   é   um   dos   pontos   de   vacinação   contra   a   gripe   na   cidade:  
Centro   de   Cultura   e   Eventos   na   UFSC   será   ponto   de   vacinação   contra   a   gripe  

Prefeitura   de   Florianópolis   divulga   estratégia   de   vacinação   da   gripe  
Segunda   fase   de   campanha   de   vacinação   contra   a   gripe   começa   nesta   segunda   em  

Florianópolis  
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