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1) Pesquisas/Laboratórios  
 

*Pesquisa   modelo   de   detector   da   Covid-19   por   meio   de   radiografias:  
Aluno   da   UFSC   pesquisa   modelo   de   detector   da   Covid-19   por   meio   de   radiografias   e  

tomografias   
Aluno   da   UFSC   pesquisa   modelo   de   detector   da   Covid-19   por   meio   de   radiografias   

 
 

*Parceria   entre   produtores   rurais,   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   e  
prefeitura   de   Curitibanos   iniciou   a   produção   de   álcool   70°   INPM :  

Produção   de   álcool  
Destilaria   de   cachaça   artesanal   de   SC   transforma   álcool   46%   em   70%   para   uso   na   saúde   
Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%   para   rede   de   saúde  

local  
Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%   para   rede   de   saúde  
Coronavírus:   destilaria   de   cachaça   em   SC   produz   álcool   70%   para   hospitais   e   postos   de  

saúde  
Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%   para   rede   de   saúde  

local  
Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%   no   combate   ao  

Coronavírus  
Coronavírus:   professor   da   UFSC   auxilia   na   produção   de   álcool   70%   em   Curitibanos  

Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%   para   rede   de   saúde  
local  

Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70°   para   rede   de   saúde   local  
UFSC   produz   álcool   em   Curitibanos  

Iniciativa   de   professor   da   UFSC   produz   álcool   70º   em   Curitibanos  
Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%   para   rede   de   saúde  

Destilaria   produz   álcool   70%   para   rede   de   saúde   de   Curitibanos  
Combate   ao   Coronavírus:   Administração   Municipal,   UFSC   e   produtores   rurais   unidos   para  

produção   de   álcool   70   INPM  
MST   produz   álcool   70%   para   abastecer   centros   de   saúde   em   município   de   SC  

Coronavírus   em   SC:   Com   tecnologia   da   Epagri,   destilaria   de   cachaça   produz   álcool   70%  
para   rede   de   saúde   local  

MST   produz   álcool   70%   para   abastecer   hospitais,   com   receita   artesanal   e   sustentável  
MST   produz   álcool   70%   para   abastecer   centros   de   saúde   em   município   de   Santa   Catarina  

Movimiento   Sin   Tierra   en   Brasil   produce   alcohol   contra   Covid-19  
Agricultores   do   MST   produzem   álcool   70%   em   assentamento   catarinense   para   doar   a  

hospital  
 
 
 

*Produção   de   máscaras   3D:  
Coronavírus   em   SC:   máscaras   são   produzidas   por   voluntários,   universidades   e  

penitenciária  
Univali   produz   máscaras   de   proteção   em   impressora   3D  

Veja   ações   de   voluntários   durante   a   pandemia   de   coronavírus   em   SC   -   UFSC   e   IFSC  
produzem   máscaras   3D  

https://noticias.ufsc.br/2020/03/aluno-da-ufsc-pesquisa-modelo-de-detector-da-covid-19-por-meio-de-radiografias/
https://noticias.ufsc.br/2020/03/aluno-da-ufsc-pesquisa-modelo-de-detector-da-covid-19-por-meio-de-radiografias/
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/aluno-da-ufsc-pesquisa-modelo-de-detector-da-covid-19-por-meio-de-radiografias
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1206/curitibanos-monitora-mais-de-30-pessoas-com-sintomas-gripais-1.2212503
http://www.oblumenauense.com.br/destilaria-de-cachaca-artesanal-de-sc-transforma-alcool-46-em-70-para-uso-na-saude/
https://misturebas.com.br/2020/03/25/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-em-sc-produz-alcool-70-para-rede-de-saude-local/
https://misturebas.com.br/2020/03/25/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-em-sc-produz-alcool-70-para-rede-de-saude-local/
https://clmais.com.br/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-produz-alcool-70-para-rede-de-saude/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-destilaria-de-cachaca-em-sc-produz-alcool-70-para-hospitais-e-postos-de-saude
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-destilaria-de-cachaca-em-sc-produz-alcool-70-para-hospitais-e-postos-de-saude
http://www.adjorisc.com.br/jornais/jornaldocomercio/sa%C3%BAde/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cacha%C3%A7a-produz-%C3%A1lcool-70-para-rede-de-sa%C3%BAde-local-1.2212984
http://www.adjorisc.com.br/jornais/jornaldocomercio/sa%C3%BAde/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cacha%C3%A7a-produz-%C3%A1lcool-70-para-rede-de-sa%C3%BAde-local-1.2212984
https://saojoaquimonline.com.br/destaque/2020/03/25/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-produz-alcool-70-no-combate-ao-coronavirus/
https://saojoaquimonline.com.br/destaque/2020/03/25/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-produz-alcool-70-no-combate-ao-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/03/coronavirus-professor-da-ufsc-auxilia-na-producao-de-alcool-70-em-curitibanos/
http://www.testonoticias.com.br/geral/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cacha%C3%A7a-produz-%C3%A1lcool-70-para-rede-de-sa%C3%BAde-local-1.2212928
http://www.testonoticias.com.br/geral/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cacha%C3%A7a-produz-%C3%A1lcool-70-para-rede-de-sa%C3%BAde-local-1.2212928
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cacha%C3%A7a-produz-%C3%A1lcool-70-para-rede-de-sa%C3%BAde-local-1.2212920
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/ufsc-produz-%C3%A1lcool-em-curitibanos-1.2212906
https://globoplay.globo.com/v/8432898/
https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-produz-alcool-70-para-rede-de-saude-local-54244
http://rcnonline.com.br/geral/destilaria-produz-%C3%A1lcool-70-para-rede-de-sa%C3%BAde-de-curitibanos-1.2213182
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/combate-ao-coronavirus-administracao-municipal-ufsc-e-produtores-rurais-unidos-para-producao-de-alcool-70o-inpm
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/combate-ao-coronavirus-administracao-municipal-ufsc-e-produtores-rurais-unidos-para-producao-de-alcool-70o-inpm
https://www.brasildefato.com.br/2020/03/27/mst-produz-alcool-70-para-abastecer-centros-de-saude-em-municipio-de-sc
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-produz-alcool-70-para-rede-de-saude-local
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-com-tecnologia-da-epagri-destilaria-de-cachaca-produz-alcool-70-para-rede-de-saude-local
https://www.brasil247.com/regionais/sul/mst-produz-alcool-70-para-abastecer-hospitais-com-receita-artesanal-e-sustentavel
https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/63817/mst-produz-alcool-70-para-abastecer-centros-de-saude-em-municipio-de-santa-catarina
https://www.telesurtv.net/news/brasil-movimiento-sin-tierra--alcohol-coronavirus-20200330-0046.html
https://diarinho.com.br/noticias/geral/agricultores-do-mst-produzem-alcool-70-em-assentamento-catarinense-para-doar-hospital/
https://diarinho.com.br/noticias/geral/agricultores-do-mst-produzem-alcool-70-em-assentamento-catarinense-para-doar-hospital/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-em-sc-mascaras-sao-produzidas-por-voluntarios-universidades-e-penitenciaria
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-em-sc-mascaras-sao-produzidas-por-voluntarios-universidades-e-penitenciaria
https://www.univali.br/noticias/Paginas/univali-produz-mascaras-de-prote%C3%A7ao-em-impressora-3D.aspx
https://www.nsctotal.com.br/noticias/veja-acoes-de-voluntarios-durante-a-pandemia-de-coronavirus-em-sc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/veja-acoes-de-voluntarios-durante-a-pandemia-de-coronavirus-em-sc


Produção   de   máscaras   3D  
UFSC   produz   máscaras   de   proteção   com   tecnologia   3D   para   motoristas   e   garis   
Protetores   faciais   são   confeccionados   aos   profissionais   da   saúde   no   combate   ao  

coronavírus   em   Florianópolis  
Professores   da   Udesc   criam   máscaras   em   impressora   3D   e   doam   para   a   prefeitura   de   São  

José   
Estudantes   e   professores   universitários   produzem   em   casa   máscaras   com   tecnologia   3D  

Univali   produz   máscaras   de   proteção   em   impressora   3D  
Coronavírus   em   SC:   estudantes   e   professores   universitários   produzem   máscaras   de  

proteção   com   tecnologia   3D  
Universidades   fazem   máscaras   para   proteger   profissionais   que   tratam   pacientes   com  

Covid-19  
Iniciativas   se   unem   para   produzir   máscaras   de   proteção   com   tecnologia   3D  

Coronavírus   em   SC:   estudantes   e   professores   universitários   produzem   em   casa   máscaras  
com   tecnologia   3D  

Coronavírus   em   SC:   estudantes   e   professores   universitários   produzem   em   casa   máscaras  
com   tecnologia   3D  

Covid-19:   Estudantes   e   professores   produzem   máscaras   de   proteção   com   tecnologia   3D  
Universidades   e   sociedade   se   juntam   para   produzir   máscaras  

Estudantes   e   professores   universitários   produzem   máscaras   de   proteção   com   tecnologia   3D  
Estudantes   e   professores   universitários   produzem   em   casa   máscaras   com   tecnologia   3D  

Estudantes   e   professores   universitários   produzem   máscaras   de   proteção   com   tecnologia   3D  
UFSC   e   IFSC   Araranguá   produzem   máscaras   para   equipes   de   saúde   do   município  

Professor   da   UFSC   Joinville   participa   de   ação   coletiva   para   produção   de   protetores   faciais  
IFSC   e   UFSC   produzem   em   Araranguá   protetores   faciais   para   enfrentamento   ao  

coronavírus  
 
 
 

*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:  

Coronavírus:   UFSC   desenvolve   aplicativo   que   indica   aproximação   com   casos   suspeitos  
ou   confirmados   

Desenvolvedores   voluntários   da   UFSC   criam   aplicativo   para   ajudar   na   batalha   contra   o  
coronavírus  

Professores   da   UFSC   coordenam   desenvolvimento   de   aplicativo   que   detecta   exposição   de  
pessoas   ao   Coronavírus  

Universidades   criam   aplicativos   para   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  
Universidades   criam   aplicativos   para   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  

Universidades   criam   aplicativo   com   informações   diárias   sobre   coronavírus  
Universidades   criam   aplicativos   para   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  
Universidades   criam   aplicativos   para   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  
Universidades   criam   aplicativos   para   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  
Universidades   criam   aplicativos   para   ajudar   no   combate   ao   coronavírus  

 
 

*Parceria   com   o   Laboratório   Central   de   Saúde   Pública   (Lacen-SC)   para   auxiliar   na  
ampliação   do   atendimento   à   demanda   de   exames   de   diagnóstico   da   Covid-19:  

UFSC   participa   de   força-tarefa   para   detecção   da   Covid-19  
CCA   contribui   com   equipamento   para   auxiliar   na   detecção   do   Covid-19  

https://ocp.news/geral/ufsc-e-ifsc-produzem-mascara-3d-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus
https://camboriu.news/ufsc-produz-mascaras-de-protecao-com-tecnologia-3d-para-motoristas-e-garis/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/protetores-faciais-sao-confeccionados-aos-profissionais-da-saude-no-combate-ao-coronavirus
https://www.nsctotal.com.br/noticias/protetores-faciais-sao-confeccionados-aos-profissionais-da-saude-no-combate-ao-coronavirus
https://www.nsctotal.com.br/noticias/professores-da-udesc-criam-mascaras-em-impressora-3d-e-doam-para-a-prefeitura-de-sao-jose
https://www.nsctotal.com.br/noticias/professores-da-udesc-criam-mascaras-em-impressora-3d-e-doam-para-a-prefeitura-de-sao-jose
http://www.engeplus.com.br/noticia/saude/2020/estudantes-e-professores-universitarios-produzem-em-casa-mascaras-com-tecnologia-3d
https://www.segs.com.br/educacao/223450-univali-produz-mascaras-de-protecao-em-impressora-3d
http://lageshoje.com.br/coronavirus-em-sc-estudantes-e-professores-universitarios-produzem-mascaras-de-protecao-com-tecnologia-3d/
http://lageshoje.com.br/coronavirus-em-sc-estudantes-e-professores-universitarios-produzem-mascaras-de-protecao-com-tecnologia-3d/
https://www.correiosc.com.br/universidades-fazem-mascaras-para-proteger-profissionais-que-tratam-pacientes-com-covid-19/
https://www.correiosc.com.br/universidades-fazem-mascaras-para-proteger-profissionais-que-tratam-pacientes-com-covid-19/
http://www.oblumenauense.com.br/iniciativas-se-unem-para-produzir-mascaras-de-protecao-com-tecnologia-3d/
http://www.fapesc.sc.gov.br/coronavirus-em-sc-estudantes-e-professores-universitarios-produzem-em-casa-mascaras-com-tecnologia-3d/
http://www.fapesc.sc.gov.br/coronavirus-em-sc-estudantes-e-professores-universitarios-produzem-em-casa-mascaras-com-tecnologia-3d/
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/coronavirus-em-sc-estudantes-e-professores-universitarios-produzem-em-casa-mascaras-com-tecnologia-3.html
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/coronavirus-em-sc-estudantes-e-professores-universitarios-produzem-em-casa-mascaras-com-tecnologia-3.html
https://omunicipio.com.br/covid-19-estudantes-e-professores-produzem-mascaras-de-protecao-com-tecnologia-3d/
https://noticias.r7.com/educacao/universidades-e-sociedade-se-juntam-para-produzir-mascaras-27032020
http://www.testonoticias.com.br/sa%C3%BAde/estudantes-e-professores-universit%C3%A1rios-produzem-m%C3%A1scaras-de-prote%C3%A7%C3%A3o-com-tecnologia-3d-1.2213830
http://otempodefato.com.br/noticias-associados/estudantes-e-professores-universit%C3%A1rios-produzem-em-casa-m%C3%A1scaras-com-tecnologia-3d-1.2213928
http://www.jornalcomunidade.com.br/2.1461/educa%C3%A7%C3%A3o/estudantes-e-professores-universit%C3%A1rios-produzem-m%C3%A1scaras-de-prote%C3%A7%C3%A3o-com-tecnologia-3d-1.2213958
https://noticias.ufsc.br/2020/03/ufsc-e-ifsc-ararangua-produzem-mascaras-para-equipes-de-saude-do-municipio/
https://noticias.ufsc.br/2020/03/professor-da-ufsc-joinville-participa-de-acao-coletiva-para-producao-de-protetores-faciais/
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/ifsc-e-ufsc-produzem-em-ararangua-protetores-faciais-para-enfrentamento-ao-coronavirus
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/ifsc-e-ufsc-produzem-em-ararangua-protetores-faciais-para-enfrentamento-ao-coronavirus
https://noticias.ufsc.br/2020/03/coronavirus-professores-da-ufsc-coordenam-projeto-de-aplicativo-que-notifica-aproximacao-com-casos-suspeitos-ou-confirmados/
https://noticias.ufsc.br/2020/03/coronavirus-professores-da-ufsc-coordenam-projeto-de-aplicativo-que-notifica-aproximacao-com-casos-suspeitos-ou-confirmados/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/mario-motta/desenvolvedores-voluntarios-da-ufsc-criam-aplicativo-para-ajudar-na-batalha
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/mario-motta/desenvolvedores-voluntarios-da-ufsc-criam-aplicativo-para-ajudar-na-batalha
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/professores-da-ufsc-coordenam-desenvolvimento-de-aplicativo-que-detecta-exposicao-de-pessoas-ao-coronavirus
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/professores-da-ufsc-coordenam-desenvolvimento-de-aplicativo-que-detecta-exposicao-de-pessoas-ao-coronavirus
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/03/universidades-criam-aplicativos-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus.html
https://odocumento.com.br/universidades-criam-aplicativos-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2020/universidades-criam-aplicativo-com-informacoes-diarias-sobre-coronavirus
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/03/29/interna-brasil,841090/universidades-criam-aplicativos-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus.shtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/03/29/universidades-criam-aplicativos-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-03/universidades-criam-aplicativos-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus
https://d.costanorte.com.br/nacional/46452/universidades-criam-aplicativos-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus
https://noticias.ufsc.br/2020/03/ufsc-participa-de-forca-tarefa-para-deteccao-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/03/cca-contribui-com-equipamento-para-auxiliar-na-deteccao-do-covid-19/


Estado   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção   do   Covid-19  
Governo   do   Estado   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção   do   SARS-COV-2   

Em   parceria   com   Lacen,   UFSC   começa   a   fazer   testes   de   detecção   do   coronavírus   
Coronavírus   em   SC:   Governo   do   Estado   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção  

do   SARS-COV-2  
Laboratórios   da   UFSC   prestam   apoio   nos   testes   de   detecção   de   coronavírus  

UFSC   começa   a   produzir   testes   de   detecção   do   coronavírus  
Coronavírus   em   SC:   Governo   do   Estado   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção  

do   SARS-COV-2  
Governo   de   SC   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção   do   Covid-19  

Governo   do   Estado   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção   do   SARS-COV-2  
Governo   do   Estado   firma   parceria   com   UFSC   para   testes   de   detecção   do   SARS-COV-2  

SC   e   UFSC   firmam   parceria   para   realização   de   testes   do   coronavírus  
 
 

*    O   Grupo    EME ,   formado   por   servidores   –   professores   e   técnicos   –   e   alunos   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   e   do   Instituto   Federal   de   Santa   Catarina  

(IFSC),   está   desenvolvendo   Equipamentos   Médicos   de   Emergência   e   gerenciando   as  
demandas   no   estado   de   Santa   Catarina   para   o   combate   à   pandemia   do   novo   Coronavírus:  
Coronavírus:   para   auxiliar   instituições   de   saúde,   grupo   desenvolve   equipamentos   de  

emergência   
UFSC   coordena   desenvolvimento   de   equipamentos   médicos   de   emergência  

 
 

*   Instituída   a   Força   tarefa   de   cientistas   para   o   enfrentamento   da   pandemia   Covid-19   no  
estado   de   Santa   Catarina,   liderada   pela   SBPC-SC,   mas   com   sustentação   científica   e  
técnica   de   entidades   como   a   Associação   Brasileira   de   Saúde   Coletiva,   a   Sociedade  

Brasileira   de   Imunologia,   a   Sociedade   Brasileira   de   Virologia   e   os   Departamentos   de   Saúde  
Pública   e   de   Microbiologia,   Imunologia   e   Parasitologia   da   UFSC:  

SBPC   em   Santa   Catarina   lança   força-tarefa   de   cientistas   para   enfrentar   pandemia   de  
Covid-19  

 
 

*Protótipo   de   ventilador   pulmonar   alternativo   desenvolvido   por   Saulo   Güths,   professor   do  
Departamento   de   Engenharia   Mecânica   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina:  
Protótipo   de   ventilador   pulmonar   alternativo   é   desenvolvido   por   professor   da   UFSC  

Professor   da   UFSC   desenvolve   protótipo   de   ventilador   pulmonar   para   ajudar   no   combate   ao  
coronavírus  

Professor   da   UFSC   desenvolve   protótipo   de   ventilador   pulmonar   para   ajudar   no   combate   ao  
coronavírus  

 
 

*O   texto   “A   crise   decorrente   da   Covid-19   e   as   ações   da   equipe   econômica   do   governo  
atual”,   publicado   pelo   Núcleo   de   Estudo   de   Economia   Catarinense   (NECAT),   que   integra   o  
Centro   Socioeconômico   (CSE)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   analisa  
as   medidas   econômicas   anunciadas   pelo   Executivo   para   fazer   frente   à   pandemia   do   novo  

Coronavírus.  
Núcleo   da   UFSC   analisa   medidas   econômicas   do   governo   frente   à   pandemia   do   Covid-19  
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* Pesquisadores   da   UFSC   desenvolvem   aplicativo   para   tratar   saúde   mental   de  
profissionais  

 
 

2) Prorrogação   da   suspensão   de   expediente   presencial  
 

A   primeira   medida   prorrogou   até   1º   e    de   abril   a   suspensão   do   expediente   presencial   nas  
atividades   técnicas   e   administrativas   em   todas   as   unidades   da   UFSC,   exceto   nos   setores   de  

saúde,   segurança   e   nas   situações   de   caráter   inadiável   e   essencial.   A   segunda   medida  
estendeu   o   prazo   de   suspensão   para   8   de   abril:   

UFSC   prorroga   suspensão   do   expediente   presencial   por   mais   sete   dias   
Coronavírus:   UFSC   prorroga   suspensão   de   atividades   presenciais   até   8   de   abril  

 
 

Confira   as   novas   regras   para   licenças   para   tratamento   de   saúde   e   de   familiar    -   Os  
servidores   docentes   e   técnico-administrativos   em   Educação   da   UFSC   têm,   em   função   do  
novo   Coronavírus   e   da   pandemia   da   Covid-19,   novos   procedimentos   para   solicitar   e   ter  

concedidos   direitos   como   a   Licença   para   Tratamento   de   Saúde   (LTS)   e   Licença   para  
Tratamento   de   Familiar   (LTF).  

 
 

3) Disponibilização   de   materiais   online/orientações  
 
Dicas   de   compras   de   alimentos   em   época   de   Covid-19    -   Uma   cartilha   para   a   compra   de  
alimentos   em   época   de   Covid-19   foi   divulgada   pela   Teia   de   Articulação   pelo   Fortalecimento  
da   Segurança   Alimentar   e   Nutricional   (TearSAN),   grupo   de   pesquisa   do   departamento   de  

Nutrição   da   UFSC.   São   dicas   de   como   planejar   e   armazenar   um   estoque   de   alimentos   para  
uma   nutrição   saudável.   (CCS)  

 
 

Pesquisadora   da   UFSC   dá   dicas   de   como   enfrentar   a   quarentena   de   forma   saudável    -   Dicas  
para   saúde   mental   e   autocuidado,   alimentação,   autoestima,   sono,   rotina   e   lazer,  

solidariedade.   As   orientações   representadas   nos   cards   são   fruto   do   trabalho   de   Paola  
Barros-Delben   e   do   professor   Roberto   Cruz,   ambos   vinculados   ao   Laboratório   Fator  
Humano,   junto   ao   Programa   Antártico   Brasileiro   e   compõem   a   cartilha   entregue   aos  

pesquisadores   que   ficam   isolados   por   longos   períodos   de   tempo.   
 
 
Departamento   de   Educação   Física   da   UFSC   oferece   dicas   para   exercícios   físicos   em   casa    -  
Professores   do   Departamento   de   Educação   Física   da   UFSC   prepararam   um   material   para  

divulgar   informações   a   respeito   da   prática   adequada   de   exercícios   físicos   durante   os  
períodos   de   quarentena   da   população.   As   dicas   incluem   pessoas   com   ou   sem   hábito   de  

atividade   física.   Inclui   exercícios   para   melhorar   a   capacidade   respiratória,   além   de   conteúdo  
para   idosos   e   crianças.  
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*QuarentenaArte:  
Passeio   virtual   pelas   fortalezas   da   Ilha   de   SC   é   opção   na   #QuarentenaArte    -  

Coordenadoria   das   Fortalezas   da   Ilha   de   Santa   Catarina,   vinculada   à   Secretaria   de   Cultura  
e   Arte   da   Universidade   (SeCArte),   oferece   um   passeio   virtual   pelos   monumentos   como  

opção   de   entretenimento.   
 
 

#QuarentenaArte   apresenta   a   série   de   documentários   ‘Sonora’    -   A   #QuarentenaArte,   ação  
desenvolvida   pela   Secretaria   de   Cultura   e   Arte   (SeCArte)   da   Universidade   Federal   de   Santa  

Catarina   (UFSC)   em   parceria   com   a   TV   UFSC,   apresenta   a   série   de   documentários  
“Sonora”.   O   conteúdo   da   obra   trata   do   universo   musical   em   Florianópolis.   

 
 

PET   Matemática   propõe   desafios   diários   no   Instagram    -   Em   meio   à   quarentena,   o   PET  
Matemática   propõe   um   desafio   diário.   São   questões   olímpicas   e   desafiadoras,   como   as  

realizadas   na   Olimpíada   Regional   de   Matemática   de   Santa   Catarina.  
 
 

BU   divulga   página   com   conteúdo   científico   sobre   Covid-19  
 
 

Biblioteca   Universitária   disponibiliza   recursos   eletrônicos   gratuitos   para   estudo   a   distância  
 
 

Coronavírus:   projeto   da   UFSC   Blumenau   elabora   vídeos   para   conscientização   de   crianças    -  
Com   o   objetivo   de   conscientizar   crianças   sobre   momento   atual   e   divulgar   informações   com  
base   científica,   um   projeto   da   UFSC   coordenado   pelos   professores   Aldo   Sena   de   Oliveira   e  

Renata   Orlandi,   elaborou   dois   vídeos   com   dicas   de   prevenção   com   foco   na   população  
infantil.  

 
 

4) Servidores   da   UFSC   atuando   como   fontes   de   orientação:  
 
*Orientações   do   professor   Oscar   Bruña-Romero,   do   Departamento   de   Microbiologia,  
Imunologia   e   Parasitologia:  

Vai   ao   mercado?   Trocar   de   roupa   e   lavar   as   mãos   previne   a   covid-19  
Vai   ao   mercado?   Trocar   de   roupa   e   lavar   as   mãos   previne   a   covid-19  

Trocar   de   roupa   e   lavar   as   mãos   previne   a   covid-19  
Saiba   como   fazer   a   limpeza   do   carro   em   tempos   de   coronavírus   

Garantir   abastecimento   é   desafio   com   desmonte   de   políticas   para   agricultura   familiar  
Agricultura   familiar   luta   para   garantir   abastecimento   mesmo   com   pandemia  
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*Advogado   e   professor   de   direito   administrativo   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  
(UFSC),   José   Sérgio   Cristóvam   participa   da   matéria:  

Coronavírus:   decretos   de   Bolsonaro   não   revogam   medidas   tomadas   pelo   governo   de   SC   
Quarentena   pelo   coronavírus   em   Florianópolis   é   mantida   até   8   de   abril   mesmo   com   decreto  

estadual   
Quarentena   pelo   coronavírus   em   São   José,   Palhoça   e   Biguaçu   é   mantida   até   5   de   abril  

 
 
*O   médico   e   professor   Aroldo   Prohmann   de   Carvalho,   infectologista   pediatra   e   coordenador  

do   curso   de   Medicina   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   participa   da  
matéria:  

Coronavírus   em   SC:   Recuo   no   isolamento   anunciado   por   Moisés   causa   apreensão   na   área  
da   saúde  

 
 

*Eleonora   Dorsi,   médica   epidemiologista   e   professora   do   departamento   de   Saúde   Pública  
da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),   participa   da   matéria:  

Por   lucro   durante   pandemia,   milionários   brasileiros   desprezam   mortos,   ciência   e   dados  
 
 

*Docente   Rafael   Peteffi   da   Silva   participou   da   redação   de   projeto   de   lei   que   objetiva   dar  
segurança   jurídica   ao   país   enquanto   persistirem   os   efeitos   mais   fortes   da   pandemia   de  

coronavírus   no   mundo:  
Judiciário   e   Congresso   querem   mudança   temporária   de   leis   durante   pandemia  

Veja   as   propostas   para   mudança   temporária   de   leis   durante   epidemia  
Judiciário   e   Legislativo   unem   esforços   para   garantir   segurança   jurídica   na   epidemia  
Senado   encampa   projeto   de   Toffoli   que   suspende   aluguéis   na   crise   do   coronavírus  

 
 

*Professor   Lauro   Mattei   estuda   respostas   econômicas   à   pandemia:  
Coronavírus:   Governo   Federal   "demorou   muito"   e   "tem   que   sair   do   anúncio",   avalia   doutor  

em   Economia  
 

5) Apoio   a   estudantes/Suspensão   das   aulas   e   atendimentos   presenciais  
 
*A   Pró-Reitoria   de   Assuntos   Estudantis   (Prae),   em   parceria   com   a   Secretaria   de   Segurança  
Institucional   (SSI)   da   UFSC   distribuiu,   na   manhã   desta   quinta-feira,   26   de   março,   868   quilos  

de   alimentos   para   os   cerca   de   170   estudantes   que   hoje   vivem   na   Moradia   Estudantil.   Os  
produtos   eram   do   estoque   do   Restaurante   Universitário   (RU):  

UFSC   distribui   alimentos   a   estudantes   da   Moradia  
UFSC   distribui   alimentos   a   estudantes   da   Moradia   

 
 

* Estudantes   indígenas   são   instruídos   a   voltar   às   aldeias   durante   suspensão   das   aulas  
 
 

*A   Frente   Estudantil   de   Segurança   Alimentícia   (Fesa)   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (UFSC)   –   união   de   Centros   Acadêmicos   e   outras   entidades   universitárias   como   a  
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Associação   de   Pós-Graduandos,   o   Sindicato   dos   Trabalhadores   e   a   Teia   de   Articulação   pelo  
Fortalecimento   da   Segurança   Alimentar   e   Nutricional   –   está   recebendo   doações   em   dinheiro  

e   de   cestas   básicas   para   serem   destinadas   a   estudantes   em   situação   de   vulnerabilidade  
financeira:  

UFSC   Solidária:   entidades   recebem   doações   para   distribuição   de   cestas   básicas   a  
estudantes  

 
 

*As   dúvidas   sobre   aleitamento   materno   de   toda   a   comunidade   (servidoras,   estudantes   e  
público   externo)   podem   ser   solucionadas   pela   Sala   de   Apoio   à   Amamentação   (SAAM)   da  

UFSC:  
Sala   de   amamentação   soluciona   dúvidas   por   e-mail   

 
 

6) Hospital   Universitário  
HU   lança   boletim   informativo   sobre   coronavírus    -   Elaborado   por   profissionais   do   Hospital  
Universitário   Professor   Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   (HU/UFSC),   reúne   informações,  

dados   técnicos   e   orientações   relativas   à   crise   da   Covid-19.  
 
 

Boletim   do   Hospital   Universitário   explica   plano   de   contingência    -   A   segunda   edição   do  
boletim   HU   Informa   Coronavírus   traz   detalhes   do   Plano   de   Contingência   do   Hospital  

Universitário   Professor   Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   (HU-UFSC),   explicando   as   três   fases  
de   funcionamento.  

 
 

Em   SC,   maternidades   vetam   presença   de   acompanhante   durante   o   parto   em   meio   à  
pandemia   de   coronavírus    -   no   momento   do   parto   entra   acompanhante   até   60   anos,   sem  
doença   crônica,   se   sem   doença   respiratória,   mas   estão   proibidas   a   presença   de   doula.  

 
 

7) Infraestrutura   
 

*Sede   da   Secretaria   de   Educação   à   Distância   da   UFSC   é   ponto   de   vacinação:  
UFSC   é   um   dos   locais   de   vacinação   contra   a   gripe   no   centro   de   Florianópolis  

Coronavírus:   Vacinação   contra   gripe   em   Florianópolis   será   fora   dos   Centros   de   Saúde   para  
evitar   aglomerações  

Confira   como   serão   as   etapas   de   vacinação   contra   a   gripe   em   Florianópolis  
Vacinação   contra   gripe   por   drive-thru   começa   com   filas   em   Florianópolis  

Florianópolis   tem   7   mil   doses   de   vacina   contra   gripe   aplicadas   no   primeiro   dia   de  
imunização  

Pontos   de   'drive   thru'   de   vacinação   registram   longas   filas   de   carros   em   Florianópolis  
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8) Manifestações   públicas/pareceres   
 

UFSC   e   entidades   pedem   manutenção   das   medidas   de   restrição   de   atividades    -   A  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   aderiu   ao   Movimento   de   Entidades  

Consciência   SC,   que   pede   governador   de   Santa   Catarina,   Carlos   Moisés,   e   ao   secretário   de  
Estado   da   Saúde,   Helton   Zeferino,   a   manutenção   das   medidas   de   suspensão   das  

atividades.   
 

UFSC   e   entidades   pedem   manutenção   das   medidas   de   restrição   de   atividades    -   Coletivo   de  
Professoras   do   Direito   da   UFSC   divulga   carta   aberta  

 
Coronavírus:   entidades   científicas   manifestam   preocupação   com   Plano   de   Retomada  

Organizações   científicas   manifestam   'preocupação'   com   plano   de   retomada   das   atividades  
em   SC  

Manifesto   pede   prorrogação   de   quarentena   em   SC  
Entidades   científicas   e   de   saúde   se   manifestam   contra   retomada   das   atividades   em   SC  

Organizações   científicas   manifestam   'preocupação'   com   plano   de   retomada   das   atividades  
em   SC  

UFSC   e   entidades   pedem   manutenção   das   medidas   de   restrição   de   atividades  
Única   alternativa   é   quarentena   total   até   o   controle   da   pandemia,   apontam   especialistas   da  

UFSC  
Os   motivos   de   Moisés   para   recuar   no   plano   estratégico   de   retomada   das   atividades  

econômicas  
 
 

*Emissão   de   parecer   para   o   MPSC:  
Ministério   Público   Estadual   emite   nota   à   sociedade   que   diz   FIQUE   EM   CASA  

MP   de   Santa   Catarina   faz   nota   à   população   catarinense  
Ministério   Público   defende   medidas   restritivas   de   isolamento   social  

Decisões   difíceis,   porém   absolutamente   necessárias   para   preservar   a   saúde   e   a   vida   dos  
catarinenses.  

Ministério   Público   emite   nota   reforçando   necessidade   de   cumprimento   do   isolamento   social  
 
 

*Balanço   das   medidas   pela   reitoria   da   UFSC:  
Reitor   da   UFSC   faz   balanço   de   primeiras   medidas   contra   a   Covid-19  

 
 

9) Farmácia   Escola  
Farmácia   Escola   da   UFSC   realiza   atendimentos   feitos   com   agendamento  

Farmácia   Escola   da   UFSC   volta   a   funcionar   nesta   quarta-feira  
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