


29   de   abril   a   05   de   maio   de   2020  
 
 

1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão  
 

*Em   uma   parceria   inédita   entre   o   Núcleo   de   Pesquisa   e   Extensão   em   Agroecologia   da  
Fazenda   Experimental   da   Ressacada   (FER)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  

(UFSC),   a   Câmara   Municipal   de   Florianópolis   –   Mandato   Agroecológico   do   vereador   Marcos  
José   de   Abreu   (“Marquito”),   Marmitas   Veganas,   Campeche   Solidário,   Sociedade  

Internacional   da   Consciência   de   Krishna   (ISKCON   Brasil   Sul),   Instituto   Compassos,   Horta  
Comunitária   do   Parque   Cultural   do   Campeche   (Pacuca),   C0vid-19   Floripa   e   Grupo  
Alimentação   e   Vida   Alegre,   nasceu   o   projeto   de   extensão   “Produção   de   alimentos  

agroecológicos   para   famílias   em   situação   de   vulnerabilidade   social   em   Florianópolis,   SC:  
segurança   alimentar   em   tempos   de   pandemia   de   Covid-19“:  

Projeto   da   UFSC   prevê   plantio   e   doação   de   alimentos   agroecológicos   a   famílias   carentes  
 
 

*Com   o   título   “Estimativa   da   subnotificação   de   casos   da   covid-19   no   estado   de   Santa  
Catarina”,   o   artigo   assinado   por   André   Nogueira   (Univille),   Christiane   Nogueira   (University   of  

Waterloo),   André   Zibetti,   Nestor   Roqueiro,   Oscar   Bruna-Romero   e   Bruno   Carciofi   (UFSC)  
propõe   duas   abordagens   sistêmicas   para   estimar   os   valores   da   subnotificação   do   número  

de   óbitos   e   de   indivíduos   infectados   pelo   SARS-CoV-2:  
Artigo   aponta   subnotificação   de   casos   de   Covid-19   em   Santa   Catarina  

Subnotificação   das   mortes   por   coronavírus   em   SC   chega   perto   de   300%,   diz   estudo  
Subnotificação:   Estudo   diz   que   SC   pode   ter   mais   de   58   mil   infectados   por   Covid-19  

Subnotificação   de   casos   de   covid-19   pode   chegar   a   300%   em   SC  
Coronavírus:   15   pessoas,   em   média,   por   dia   apresentam   sintomas   e   fazem   testes   em  

Joinville  
Artigo   aponta   sub-notificação   de   casos   de   coronavírus   em   Santa   Catarina  
Governo   diz   não   haver   indicativos   de   que   caos   na   saúde   se   instale   em   SC  

 
 

*A   pesquisa   “Representações   sociais   e   a   experiência   de   quarentena   entre   idosos  
catarinenses”,   realizada   pelo   Laboratório   de   Psicologia   Social   da   Comunicação   e   Cognição  

(LACCOS),   do   Departamento   de   Psicologia   da   UFSC,   em   parceria   com   o   Núcleo   de  
Estudos   da   Terceira   Idade   (Neti),   pretende   contribuir   com   produção   de   conhecimento  

científico   sobre   aspectos   psicológicos   diante   da   pandemia   de   Covid-19:  
Pesquisa   com   idosos   catarinenses   analisa   aspectos   psicológicos   durante   quarentena  

 
 

*Dois   professores   do   Departamento   de   Física   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  
(UFSC),   Jeferson   de   Lima   Tomazelli   e   Rodrigo   Pereira   Rocha,   decidiram   estudar   o  

problema   e,   a   partir   de   cálculos   analíticos   preliminares,   elaboraram   um   modelo   de   natureza  
probabilística   e   o   código   computacional   que   permite   simular   a   evolução   da   pandemia   da  
Covid-19,   levando   em   conta   a   subnotificação   de   casos,   como   apontam   recentes   estudos:  
UFSC   na   mídia:   físicos   da   UFSC   criam   modelo   para   embasar   decisões   frente   à   Covid-19  
Físicos   da   UFSC   criam   modelo   para   embasar   decisões   frente   à   Covid-19   e   alertam   sobre  

saturação   na   saúde  
 
 

https://www.portalviapublica.com.br/noticia/projeto-da-ufsc-preve-plantio-e-doacao-de-alimentos-agroecologicos-a-familias-carentes
https://noticias.ufsc.br/2020/05/artigo-aponta-subnotificacao-de-casos-de-covid-19-em-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/noticias/subnotificacao-das-mortes-por-coronavirus-em-sc-chega-perto-de-300-diz-estudo/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/05/01/subnotificacao-estudo-diz-que-sc-pode-ter-mais-de-58-mil-infectados-por-covid-19.ghtml
https://www.jmais.com.br/subnotificacao-de-casos-de-covid-19-pode-chegar-a-300-em-sc-aponta-estudo/
https://ndmais.com.br/noticias/coronavirus-15-pessoas-em-media-por-dia-apresentam-sintomas-e-fazem-testes-em-joinville/
https://ndmais.com.br/noticias/coronavirus-15-pessoas-em-media-por-dia-apresentam-sintomas-e-fazem-testes-em-joinville/
https://www.economiasc.com/2020/05/04/artigo-aponta-sub-notificacao-de-casos-de-coronavirus-em-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/noticias/governo-diz-nao-haver-indicativos-de-que-caos-na-saude-se-instale-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/pesquisa-com-idosos-catarinenses-analisa-aspectos-psicologicos-durante-quarentena/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-na-midia-fisicos-da-ufsc-criam-modelo-para-embasar-decisoes-frente-a-covid-19/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/fisicos-da-ufsc-criam-modelo-para-embasar-decisoes-frente-a-covid-19-e
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/fisicos-da-ufsc-criam-modelo-para-embasar-decisoes-frente-a-covid-19-e


*Criação   de   uma   linha   de   antissépticos   (um   gel   e   um   spray)   para   as   mãos   com   mais  
benefícios   que   o   álcool   70%   (sem   álcool   na   formulação   e   voltados   para   uso   do   público   em  

geral):  
UFSC   na   mídia:   egressa   desenvolve   linha   antisséptica   mais   benéfica   que   álcool   70%  

Cientista   da   UFSC   desenvolve   linha   antisséptica   com   mais   benefícios   que   o   álcool   70%  
 
 

*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  
UFSC   –   Estudo   internacional   avalia   aspectos   psicológicos   e   comportamentais   da   pandemia  

de   Covid-19  
 
 

*O   professor   do   Departamento   de   Economia   e   Relações   Internacionais   da   Universidade  
Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   Lauro   Mattei   e   o   estudante   do   curso   de   Economia  

Vicente   Loeblein   Heinen   publicaram   o   texto   para   discussão   “Impactos   da   crise   da   Covid-19  
sobre   o   mercado   de   trabalho   brasileiro”:  

Artigo   analisa   impactos   da   pandemia   de   Covid-19   sobre   mercado   de   trabalho  
 
 

*O   Painel   do   Departamento   Penitenciário   Nacional   (Depen)   atualiza   a   situação   do  
coronavírus   no   sistema   prisional   brasileiro.   Para   contextualizar   e   verificar   esse   cenário,   foi  
criado   o   Infovírus,   um   projeto   que   reúne   pesquisadores   vinculados   a   sete   universidades.  

Uma   delas   é   a   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina.   .A   professora   da   UFSC   Marília   de  
Nardin   Budó   é   uma   das   quatro   coordenadoras   do   projeto:  

Pesquisadores   da   UFSM   participam   de   projeto   sobre   Covid   no   sistema   prisional  
 
 

*Um   grupo   de   estudantes   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   propôs   uma  
forma   inovadora   de   coletar   e   analisar   dados   durante   a   quarentena   provocada   pelo   novo  

coronavírus.   Por   meio   de   um   aplicativo   para   celulares,   a   proposta   é   dar   agilidade   ao   estudo  
que   busca   entender   os   efeitos   da   pandemia   e   do   isolamento   social   sobre   a   saúde   mental.   O  

projeto   busca   fomento   para   sua   execução,   com   o   objetivo   de   lançar   o   aplicativo   ainda   em  
maio   de   2020:  

Pesquisadores   da   UFSC   buscam   apoio   para   lançar   aplicativo   sobre   a   saúde   mental   em  
tempos   de   pandemia  

 
 

2) Disponibilização  de  materiais  online/realização  de  atividades  online/orientações/              
suporte  

 
*A   partir   do   relato   de   mães,   pais   e   outros   familiares   em   tempos   de   quarentena,   os  

professores   de   Psicologia   Marina   Menezes   (UFSC),   Carina   Nunes   Bossardi   (Univali)   e   João  
Rodrigo   Maciel   Portes   (Univali)   disponibilizam   a   cartilha   que   auxilia   as   famílias   com   crianças  

pequenas   a   reestruturarem   suas   atividades   cotidianas   durante   a   pandemia   causada   pelo  
novo   coronavírus:  

‘Da   rotina   ao   caos?’:   cartilha   orienta   famílias   na   adaptação   às   rotinas   durante   a   pandemia  
Professores   elaboram   cartilha   para   auxiliar   famílias   na   adaptação   da   rotina  

https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-na-midia-egressa-desenvolve-linha-antisseptica-mais-benefica-que-alcool-70/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/laine-valgas/cientista-da-ufsc-desenvolve-linha-antisseptica-com-mais-beneficios-que-o
https://noticias.ufsc.br/2020/04/estudo-internacional-avalia-aspectos-psicologicos-e-comportamentais-da-pandemia-de-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/estudo-internacional-avalia-aspectos-psicologicos-e-comportamentais-da-pandemia-de-covid-19/
http://www.andifes.org.br/ufsc-estudo-internacional-avalia-aspectos-psicologicos-e-comportamentais-da-pandemia-de-covid-19/
http://www.andifes.org.br/ufsc-estudo-internacional-avalia-aspectos-psicologicos-e-comportamentais-da-pandemia-de-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/artigo-analisa-impactos-da-pandemia-de-covid-19-sobre-mercado-de-trabalho/
https://diariosm.com.br/not%C3%ADcias/educa%C3%A7%C3%A3o/pesquisadores-da-ufsm-participam-de-projeto-sobre-covid-no-sistema-prisional-1.2221977
https://www.nsctotal.com.br/noticias/pesquisadores-da-ufsc-buscam-apoio-para-lancar-aplicativo-sobre-a-saude-mental-em-tempos
https://www.nsctotal.com.br/noticias/pesquisadores-da-ufsc-buscam-apoio-para-lancar-aplicativo-sobre-a-saude-mental-em-tempos
https://noticias.ufsc.br/2020/04/da-rotina-ao-caos-cartilha-orienta-familias-na-adaptacao-as-rotinas-durante-a-pandemia/
https://www.segs.com.br/educacao/228561-professores-elaboram-cartilha-para-auxiliar-familias-na-adaptacao-da-rotina


 
*A   #QuarentenaArte   homenageia   Aldir   Blanc,   compositor   e   escritor   que   faleceu   na   última  

segunda-feira,   4   de   maio,   em   decorrência   da   Covid-19.   A   homenagem   é   uma   interpretação  
de   Miriam   Moritz,   maestrina   e   regente   do   Departamento   Artístico   Cultural   (DAC)   que   atua  
no   Coral,   Madrigal   e   Orquestra   de   Câmara   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina:  

#QuarentenaArte   homenageia   compositor   e   escritor   Aldir   Blanc  
 
 

**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   Curitibanos   e   IFC   Videira   firmam   parceria   no   projeto   “A   partilha   do   sensível”,   em  

tempos   de   quarentena  
 
 

*A   coordenação   do   curso   de   Pedagogia   e   o   Centro   Acadêmico   Livre   de   Pedagogia   (CALPe)  
da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   promovem   nesta   quinta-feira,   7   de  

maio,   a   partir   das   16h,   a   live   Desafios   com   a   EaD   na   Educação   Básica.   A   transmissão   será  
ao   vivo   no   canal   do   curso   no   Youtube:  

Curso   de   Pedagogia   promove   debate   sobre   desafios   com   EaD   na   educação   básica  
 
 

*O   projeto   de   extensão   Divulgações   científicas   para   a   sociedade   por   meio   de   multimídias  
diante   da   pandemia   de   Covid-19   e   pós-pandemia   publicou   seu   segundo   capítulo,   que  

aborda   as   mucosas   humanas,   os   meios   de   transmissão   da   doença   e   a   importância   do   uso  
da   máscara:  

Laboratório   de   Química   divulga   material   sobre   mucosas,   transmissão   da   Covid-19   e   uso   de  
máscara  

 
 

*O   Núcleo   de   Estudos   da   Economia   Catarinense   (Necat)   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (UFSC)   disponibilizou   em   sua   página   menu   “Covid-19   em   Santa   Catarina”   com  

artigos,   dados   oficiais,   estudos,   mapas   e   notícias   sobre   a   pandemia   do   Coronavírus   e   seus  
impactos   no   Brasil   e   em   Santa   Catarina:  

Núcleo   da   UFSC   disponibiliza   materiais   sobre   Covid-19   no   estado   e   no   Brasil  
 
 

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

 
*Cristina   Wolff,   docente   da   UFSC,   participa   como   fonte:  

Bolsonaro’s   ‘so   what’   response   to   coronavirus   deaths   is   the   latest   in   his   spiraling   political  
crisis  

 
 

*Oscar   Bruna-Romero,   docente   da   UFSC,   participa   como   fonte:  
Casos   de   Covid-19   aumentam   173%   em   Blumenau   após   reabertura   do   comércio  
Casos   de   Covid-19   aumentam   173%   em   Blumenau   após   reabertura   do   comércio  
Casos   de   Covid-19   aumentam   173%   em   Blumenau   após   reabertura   do   comércio  
'Nossa   vida   vale   mais   que   um   negócio':   os   comerciantes   que   resistem   a   afrouxar  

quarentena   em   SC  

https://noticias.ufsc.br/2020/05/quarentenaarte-homenageia-compositor-e-escritor-aldir-blanc/
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/ufsc-curitibanos-e-ifc-videira-firmam-parceria-no-projeto-undefineda-partilha-do-sensivelundefined-em-tempos-de-quarentena
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/ufsc-curitibanos-e-ifc-videira-firmam-parceria-no-projeto-undefineda-partilha-do-sensivelundefined-em-tempos-de-quarentena
https://noticias.ufsc.br/2020/05/curso-de-pedagogia-promove-debate-sobre-desafios-com-ead-na-educacao-basica/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/laboratorio-de-quimica-divulga-material-sobre-mucosas-humanas-transmissao-da-covid-19-e-uso-de-mascara/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/laboratorio-de-quimica-divulga-material-sobre-mucosas-humanas-transmissao-da-covid-19-e-uso-de-mascara/
https://noticias.ufsc.br/2020/04/nucleo-da-ufsc-disponibiliza-materiais-sobre-covid-19-no-estado-e-no-brasil/
https://www.pri.org/stories/2020-04-29/bolsonaro-s-so-what-response-coronavirus-deaths-latest-his-spiraling-political
https://www.pri.org/stories/2020-04-29/bolsonaro-s-so-what-response-coronavirus-deaths-latest-his-spiraling-political
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/casos-de-covid-19-aumentam-173-em-blumenau-apos-reabertura-do-comercio-ck9lwdsfb00ya01no4dyghizb.html
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/29/NWS,138875,70,1668,NOTICIAS,2190-CASOS-COVID-AUMENTAM-173-BLUMENAU-APOS-REABERTURA-COMERCIO.aspx
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/casos-de-covid-19-aumentam-173-em-blumenau-apos-reabertura-do-comercio.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/04/30/nossa-vida-vale-mais-que-um-negocio-comerciantes-que-resistem-a-afrouxar-quarentena-em-sc.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/04/30/nossa-vida-vale-mais-que-um-negocio-comerciantes-que-resistem-a-afrouxar-quarentena-em-sc.htm


'Nossa   vida   vale   mais   que   um   negócio':   os   comerciantes   que   resistem   a   afrouxar  
quarentena   em   SC  

Com   aumento   de   casos   de   Covid-19,   Santa   Catarina   libera   esportes  
Com   aumento   de   casos   de   Covid-19,   Santa   Catarina   libera   esportes  

Covid:   casos   aumentam   173%   em   cidade   após   reabertura   do   comércio  
Casos   de   Covid-19   aumentam   173%   em   Blumenau   após   reabertura   do   comércio  
'Nossa   vida   vale   mais   que   um   negócio':   os   comerciantes   que   resistem   a   afrouxar  

quarentena   em   SC  
 
 

*Saulo   Guths,   docente   da   UFSC,   participa   do   programa   Balanço   Geral   falando   sobre   o  
protótipo   de   ventilador   pulmonar   criado   na   UFSC:  

Especialistas   falam   da   necessidade   dos   respiradores   em   SC  
 
 

*Lucio   Botelho,   docente   da   UFSC,   participa   como   fonte:  
Bomba-relógio:   28%   das   cidades   com   Covid-19   em   SC   são   pequenas   e   sem   UTIs  

Por   que   número   de   casos   de   coronavírus   quase   dobrou   em   uma   semana   em   Blumenau?  
 
 

*Lucio   Botelho   e   Aguinaldo   Pinto,   docentes   da   UFSC,   participam   como   fonte:  
Com   aumento   de   casos   de   Covid-19,   Santa   Catarina   libera   esportes  

Coronavirus   :   ¿Por   qué   el   número   de   casos   casi   se   duplicó   en   una   semana   en   Blumenau?   
 
 

*Marcio   Markendorf,   docente   da   UFSC,   participa   como   fonte:  
Filmes   de   pandemia   ensinam   o   que   não   fazer   em   casos   como   o   do   coronavírus  

 
 

*Daniel   Santos   Mansur,   docente   da   UFSC,   participa   como   fonte:  
Flexibilização   de   isolamento   em   SC   pode   dar   falsa   sensação   de   segurança  

 
 

* Aldo   von   Wangenheim ,   docente   da   UFSC,   participa   da   matéria:  
PGM   26   -   Santa   Inovação   -   Inovações   na   COVID-19   -   28/04/20  

 
 

*Na   segunda   matéria   da   série   sobre   físicos   e   a   Covid-19,   a   entrevistada   é   a   professora  
Débora   Peres   Menezes   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC):  

Profa.   da   UFSC   desenvolve   trabalho   de   divulgação   científica   no   Youtube   e   aborda   temática  
Covid-19  

SÉRIE:   Físicos   e   a   Covid-19  
 
 

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

*A   Administração   Central   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   publica   a  
Portaria   Normativa   nº   359,   que   prorroga   a   suspensão   das   atividades   acadêmicas   e  

administrativas   presenciais   até   o   dia   31   de   maio:  
Coronavírus:   UFSC   prorroga   suspensão   de   atividades   presenciais   até   31   de   maio  

UFSC   prorroga   suspensão   de   atividades   presenciais   até   31   de   maio  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52496181
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52496181
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/com-aumento-de-casos-de-covid-19-santa-catarina-libera-esportes-ck9nd6r1b008601ql5oxb8b72.html
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/com-aumento-de-casos-de-covid-19-santa-catarina-libera-esportes.shtml
http://www.regiaonoroeste.com/materias/1006178/Covid__casos_aumentam_173__em_cidade_apos_reabertura_do_comercio/
https://www.piranot.com.br/noticias/casos-de-covid-19-aumentam-173-em-blumenau-apos-reabertura-do-comercio/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/nossa-vida-vale-mais-que-um-negocio-os-comerciantes-que-resistem-a-afrouxar-quarentena-em-sc,341b689b8c57ccf365d86231732b3c31b3ary8fn.html
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*O   reitor   Ubaldo   Cesar   Balthazar   divulgou   um   vídeo   no   qual   afirma   haver   chegado   o  
momento   de   “avaliar,   planejar   e   propor   medidas   que   permitam   à   UFSC   verificar   as  

condições   de   continuidade   ou   retomada   de   suas   atividades,   diante   da   nova   realidade”.   O  
plano,   segundo   detalha   a   Administração   Central,   é   formar   comitês   para   planejar   os  

diferentes   aspectos   de   uma   retomada,   ainda   sem   data   para   acontecer:  
Administração   Central   da   UFSC   anuncia   medidas   e   comitês   para   nortear   retorno   às  

atividades  
UFSC   seguirá   orientações   científicas   para   planejar   retorno   às   atividades   presenciais  

UFSC   anuncia   comitês   para   nortear   retorno   às   atividades  
UFSC   seguirá   orientações   científicas   para   planejar   retorno   às   atividades   presenciais  

 
 

*O   Conselho   de   Unidade   do   Centro   Socioeconômico   (CSE)   da   Universidade   Federal   de  
Santa   Catarina   (UFSC)   reuniu-se   por   videoconferência   nesta   terça-feira,   5   de   maio,   no  

período   da   tarde   e,   além   dos   assuntos   do   colegiado,   convidou   o   pesquisador   do  
Departamento   de   Microbiologia,   Imunologia   e   Parasitologia   (MIP)   do   Centro   de   Ciências  

Biológicas   (CCB)   Oscar   Bruna-Romero   para   falar   sobre   a   pandemia   de   Covid-19:  
Oscar   Bruna-Romero   fala   sobre   a   pandemia   em   videoconferência   com   o   CSE  

 
 

*O   Departamento   de   Administração   de   Pessoal   da   Pró-Reitoria   de   Desenvolvimento   e  
Gestão   de   Pessoas   (Prodegesp)   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)  

divulgou   orientações   sobre   o   trabalho   remoto   a   ser   realizado   por   servidores   docentes   e  
técnico-administrativos   durante   o   período   de   pandemia   em   decorrência   do   novo   coronavírus  

(Covid-19):  
Prodegesp   divulga   orientações   sobre   o   trabalho   remoto   durante   a   pandemia  

 
 

*A   Rádio   Ponto   UFSC   está   com   uma   cobertura   especial   sobre   a   pandemia   do   novo  
coronavírus.   Desde   o   dia   17   de   março,   quando   a   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  

(UFSC)   suspendeu   suas   atividades   presenciais,   e   sem   acesso   aos   estúdios   da   emissora   no  
campus   de   Florianópolis,   uma   equipe   formada   por   alunos,   professores   e   técnicos   do   Curso  
de   Graduação   em   Jornalismo   e   do   Programa   de   Pós-Graduação   em   Jornalismo   produz   o  

podcast   “Repórter   UFSC”,   carro-chefe   da   webrádio,   agora   em   novo   formato:  
Rádio   Ponto   UFSC   faz   cobertura   especial   sobre   a   pandemia   de   Covid-19  

 
 

*A   Coordenadoria   de   Tradutores   e   Intérpretes   de   Libras   e   Português   (CTILSP)   do   Centro   de  
Comunicação   e   Expressão   (CCE)   da   UFSC   informa   que   os   atendimentos   presenciais   estão  
suspensos,   pelo   prazo   definido   em   portarias   da   Universidade.   Entretanto,   alertam   que   estão  

mantidas   as   atividades   essenciais   por   meio   de   trabalho   remoto:  
Coordenadoria   de   Tradutores   e   Intérpretes   de   Libras   informa   sobre   atendimento   a   distância  

 
 

*Durante   este   período   de   afastamento   social   decorrente   da   pandemia   provocada   pelo   novo  
coronavírus,   o   Programa   de   Formação   Continuada   (Profor)   da   Universidade   Federal   de  
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Santa   Catarina   (UFSC)   informa   que   vem   ofertando   cursos   de   formação   continuada   a  
docentes   dos   cinco   campi   da   instituição   na   modalidade   a   distância:  

Nota   sobre   atividades   do   Programa   de   Formação   Continuada   durante   pandemia  
 

 
5) Hospital   Universitário  

 
*O   Hospital   Universitário   Professor   Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   (HU/UFSC),   completa  

neste   sábado,   2   de   maio,   40   anos   de   atividade.   Nesta   data,   o   reitor   Ubaldo   Cesar   Balthazar  
e   a   vice-reitora   Alacoque   Lorenzini   Erdmann,   divulgam   notas   oficiais   comemorativas   à  

excelência   do   HU,   sua   história   e   importância   acadêmica   e   social:  
HU   40   anos:   reitor   e   vice-reitora   da   UFSC   homenageiam   Hospital   Universitário  

 
 

*O   Hospital   Universitário   Professor   Polydoro   Ernani   de   São   Thiago   da   Universidade   Federal  
de   Santa   Catarina   (HU/UFSC)   vai   receber   5   mil   máscaras   e   350   balaclavas   para   uso   dos  

profissionais   de   saúde,   que   serão   repassados   pela   Universidade   do   Estado   de   Santa  
Catarina   (Udesc),   como   parte   de   uma   campanha   desenvolvida   naquela   instituição,   chamada  

“Cuidando   de   Quem   Cuida”.   
Profissionais   de   saúde   do   HU   recebem   mais   de   cinco   mil   equipamentos   de   proteção   em  

campanha   da   Udesc  
 
 

6) Campanhas   de   doação/arrecadação  
 

*O   Campus   Blumenau   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   realizou   a  
entrega   de   300   máscaras   produzidas   com   tecnologia   de   impressão   3D   à   Prefeitura   de  

Blumenau,   na   terça-feira,   28   de   abril.   O   material   de   proteção   será   destinado   aos  
profissionais   da   saúde   do   município   que   atuam   na   linha   de   frente   no   combate   à   Covid-19:  

UFSC   Blumenau   entrega   300   máscaras   de   proteção   à   prefeitura   municipal  
UFSC   entrega   300   máscaras   de   proteção   à   Prefeitura   de   Blumenau  

UFSC   entrega   300   máscaras   de   proteção   feitas   com   impressão   3D   em   Blumenau  
 
 

*O   COSEMS/SC,   UFSC,   IFSC   e   UDESC   estão   unidos   na   distribuição   e   produção   de  
máscaras   de   proteção   Face   Shield   no   combate   à   COVID-19.   Nas   últimas   semanas   foram  

entregues   mais   de   500   destes   modelos   de   máscaras   para   profissionais   da   Saúde   em  
diversos   municípios   catarinenses   nas   regiões   do   Planalto   Norte,   Sul,   Grande   Florianópolis   e  
Litoral.   Os   profissionais   da   saúde   de   Passo   de   Torres   também   receberam   os   equipamentos  

por   meio   da   parceria   do   COSEMS   UFSC:  
Profissionais   de   Passo   de   Torres   recebem   máscaras   Face   Shield  

 
 

*Cerca   de   1,5   tonelada   de   alimentos   não   perecíveis   foram   entregues   nesta   semana   a   mais  
de   duas   mil   famílias   em   situação   de   vulnerabilidade   da   Grande   Florianópolis,   em   uma   ação  

conjunta   do   Diretório   Central   do   Estudantes   (DCE)   da   Universidade   Federal   de   Santa  
Catarina   (UFSC)   e   do   Movimento   Nacional   de   Luta   pela   Moradia   (MNLM):  

DCE   e   Movimento   Nacional   de   Luta   pela   Moradia   doam   alimentos   a   famílias   vulneráveis  
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7) Infraestrutura  
 

*O   prédio   do   Centro   de   Tecnologias   Sociais   para   Gestão   da   Água,   vinculado   ao  
Departamento   de   Engenharia   Sanitária   e   Ambiental   da   Universidade   Federal   de   Santa  

Catarina   (UFSC),   foi   disponibilizado   ao   Hospital   Universitário   Prof.   Polydoro   Ernani   de   São  
Thiago   (HU/UFSC)   para   servir   de   alojamento   a   seus   profissionais:  

UFSC   cede   prédio   para   alojamento   de   profissionais   do   HU  
 
 

*UFSC   é   um   dos   pontos   de   vacinação   contra   a   gripe   na   cidade:  
Vacina   contra   a   gripe   em   Florianópolis   passa   a   ser   aplicada   também   na   UFSC  

Terceira   fase   de   vacinação   contra   a   gripe   começa   nesta   segunda-feira   (4)   em   Florianópolis  
Professores   e   pessoas   com   idade   a   partir   dos   55   anos   podem   vacinar-se   contra   a   gripe   na  

UFSC  
 
 

8) Egressos  
 

Uma   semana   após   formatura,   médicos   da   UFSC   relatam   nova   rotina  
Jovens   médicos   enfrentam   o   coronavírus  

Coronavírus:   Jovens   médicos   enfrentam   a   crise   na   linha   de   frente  
Jovens   médicos   que   anteciparam   formatura   combatem   a   covid-19  

Jovens   médicos   enfrentam   o   coronavírus  
Jovens   médicos   enfrentam   o   coronavírus  

Jovens   médicos   que   anteciparam   formatura   relatam   desafios   na   luta   contra   a   COVID  
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