
 



03 a 09 de julho de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão 

 

 

*Refletir sobre o tempo da pandemia e seus impactos sobre nossa existência e atividade 

profissional, com vistas a compartilhar experiências para fecundar nossa esperança” é o 

objetivo de evento virtual que será realizados nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2020: 

Seminário Virtual de Filosofia e Educação entre os dias 15 e 17 de setembro 

 

*Um estudo com o objetivo de avaliar o impacto de um programa de reabilitação 

respiratória em sobreviventes da Covid-19 será coordenado por pesquisadores e 

profissionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Campus Araranguá, 

Hospital Regional Deputado Afonso Guizzo (HRA), Universidade do Extremo Sul de 

Santa Catarina (Unesc) e Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul): 

CNPq contempla projeto da UFSC, Unesc e Unisul para reabilitação de sobreviventes da 

Covid-19 

Unesc tem projetos de pesquisa para o enfrentamento da Covid-19 contemplados em 

edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 

*A crise do coronavírus alterou muita coisa na rotina das pessoas e nas formas de 

organização da sociedade – dos encontros sociais ao trabalho, por exemplo – e um dos 

impactos apontado por um grupo de pesquisadoras foi a forma de lidar com a doença, o 

isolamento, a morte e o luto no contexto da pandemia: 

Psicóloga fala sobre impactos da Covid-19 no luto e aponta caminhos para novo cenário 

 

 

*O desenvolvimento de uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2 será coordenado pelos 

pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  André 

Báfica e  Daniel Mansur, ambos do Departamento de Microbiologia, Imunologia e 

Parasitologia: 

UFSC coordena desenvolvimento de vacina contra novo coronavírus 

Projetos de pesquisadores da UFSC são aprovados em chamada para enfrentamento da 

Covid-19 

Vacina contra a tuberculose pode ser alternativa para enfrentar o coronavírus 

Vacina contra a tuberculose pode ser alternativa para enfrentar a Covid-19 

UFSC coordena desenvolvimento de vacina contra novo coronavírus 

Pesquisadores da UFSC coordenam o desenvolvimento de vacinas contra o Covid-19 

Pesquisadores da UFSC iniciam desenvolvimento de vacina para Covid-19 

UFSC estuda vacina contra novo coronavírus 

UFSC inicia desenvolvimento de vacina contra o novo coronavírus 

*Três estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foram premiados em 

duas competições internacionais que envolvem a utilização de inteligência artificial e 

blockchain para a criação de ferramentas que colaborem para o combate à pandemia de 

Covid-19 e ajudem o planeta a se recuperar da crise: 

Estudantes da UFSC são premiados em competições de desenvolvimento de ferramentas 

para o combate à Covid-19 

https://noticias.ufsc.br/2020/07/seminario-virtual-de-filosofia-e-educacao-entre-os-dias-15-e-17-de-setembro/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/cnpq-contempla-projeto-da-ufsc-unesc-e-unisul-para-reabilitacao-de-sobreviventes-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/cnpq-contempla-projeto-da-ufsc-unesc-e-unisul-para-reabilitacao-de-sobreviventes-da-covid-19/
https://www.portalveneza.com.br/unesc-tem-projetos-de-pesquisa-para-o-enfrentamento-da-covid-19-contemplados-em-edital-do-ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes/
https://www.portalveneza.com.br/unesc-tem-projetos-de-pesquisa-para-o-enfrentamento-da-covid-19-contemplados-em-edital-do-ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/psicologa-fala-sobre-impactos-da-covid-19-na-experiencia-do-luto-e-aponta-caminhos-para-novo-cenario/
http://lattes.cnpq.br/8836796037831177
http://lattes.cnpq.br/8836796037831177
http://lattes.cnpq.br/1218389465274602
https://noticias.ufsc.br/2020/07/ufsc-coordena-desenvolvimento-de-vacina-contra-novo-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/projetos-de-pesquisadores-da-ufsc-sao-aprovados-em-chamada-para-enfrentamento-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/projetos-de-pesquisadores-da-ufsc-sao-aprovados-em-chamada-para-enfrentamento-da-covid-19/
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/vacina-contra-a-tuberculose-pode-ser-alternativa-para-enfrentar-o-coronavirus
https://bhaz.com.br/2020/07/06/vacina-tuberculose-covid/#gref
http://www.testonoticias.com.br/sa%C3%BAde/ufsc-coordena-desenvolvimento-de-vacina-contra-novo-coronav%C3%ADrus-1.2241823
https://oblumenauense.com.br/pesquisadores-da-ufsc-coordenam-desenvolvimento-de-vacina-contra-covid-19/
https://ndmais.com.br/saude/pesquisadores-da-ufsc-iniciam-desenvolvimento-de-vacina-para-covid-19/
https://globoplay.globo.com/v/8686566/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-inicia-desenvolvimento-de-vacina-contra-o-novo-coronavirus
https://noticias.ufsc.br/2020/07/estudantes-da-ufsc-sao-premiados-em-competicoes-internacionais-de-desenvolvimento-de-ferramentas-para-o-combate-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/estudantes-da-ufsc-sao-premiados-em-competicoes-internacionais-de-desenvolvimento-de-ferramentas-para-o-combate-a-covid-19/


*O Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (PPGJOR) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) participará do projeto internacional de pesquisa Análise e 

monitoramento automático do papel do jornalismo e das mídias em suas diferentes 

plataformas durante as fases da crise sanitária provocada pela Covid-19 em nove países 

das Américas, da Ásia e da Europa: 

Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC participa de pesquisa internacional sobre Covid-

19 

 

*Partículas do novo coronavírus foram encontradas em amostras de esgoto: 

Estudo da Ufsc aponta presença do novo coronavírus em esgoto de Florianópolis em 2019 

“O vírus circulava antes mesmo de termos ciência sobre a sua rotina”, diz pesquisadora 

Novo coronavírus circula no Brasil desde novembro, aponta UFSC 

Coronavírus: estudo detecta vírus em esgoto de Santa Catarina em novembro 

Brasil chega a 62 mil mortes por Covid-19, aponta consórcio de veículos da imprensa em 

boletim das 8h 

Brasil chega a 62 mil mortes por Covid-19, aponta consórcio de veículos da imprensa em 

boletim das 8h 

Estudo conclui que Brasil terá pelo menos oito milhões de infetados 

COVID-19 virus found in November sewage water samples in Brazil 

巴西研究报告：去年11月下水道中已存在新冠病毒--国际 

Una investigación científica asegura que el coronavirus ya estaba en Brasil en noviembre 

Pesquisa detecta coronavírus no esgoto de Florianópolis em amostras de novembro de 

2019 

Amostras de esgoto indicam que coronavírus já estava no Brasil antes da pandemia 

Coronavírus já estava em esgoto no Brasill em novembro, diz estudo da UFSC 

Coronavírus é descoberto em amostra de esgoto de novembro de 2019 em Florianópolis, 

diz UFSC 

Novo coronavírus é encontrado em amostras de esgoto de novembro de 2019 em 

Florianópolis, diz UFSC 

Estudo detecta coronavírus em esgoto de SC em novembro 

Estudo identifica presença de coronavírus em Santa Catarina em novembro de 2019 

Covid-19: Brasil terá pelo menos oito milhões de infetados 

Conheça os números do coronavírus no Brasil e no mundo 

Brasil tem 62.304 mortes por Covid-19, informações sobre consórcio de veículos da 

imprensa no boletim das 13h 

Veja detalhes de pesquisa da UFSC sobre coronavírus em esgoto de 2019 

Coronavírus: Partículas são descobertas em amostra do esgoto de Florianópolis de 

novembro de 2019 

Coronavírus já estava no esgoto de Florianópolis em novembro, aponta estudo 

Novo coronavírus já presente no Brasil, em águas residuais em novembro do ano passado: 

estudo 

El COVID-19 podría estar circulando en Brasil desde noviembre, sugiere estudio 

Le nouveau coronavirus était déjà présent dans les eaux usées au Brésil en novembre 

2019, selon une étude 

Coronavírus chegou em 2019 

Atualizações ao vivo COVID-19: Trump sediará as celebrações de 4 de julho no 

Monte. Rushmore em meio a surtos de casos COVID-19 

A esperança vem da ciência 

Jornal chinês repercute estudo que encontrou coronavírus no SC de SC 

Lições do Paraguai sobre a pandemia 

https://noticias.ufsc.br/2020/07/pos-graduacao-em-jornalismo-da-ufsc-participa-de-pesquisa-internacional-sobre-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/pos-graduacao-em-jornalismo-da-ufsc-participa-de-pesquisa-internacional-sobre-covid-19/
https://globoplay.globo.com/v/8670474/
https://ndmais.com.br/noticias/o-virus-circulava-antes-mesmo-de-termos-ciencia-sobre-a-sua-rotina-diz-pesquisadora/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2020/07/03/interna_ciencia_saude,868989/novo-coronavirus-circula-no-brasil-desde-novembro-aponta-ufsc.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/03/estudo-detecta-coronavirus-em-esgoto-de-sc-em-novembro.htm
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-chega-62-mil-mortes-por-covid-19-aponta-consorcio-de-veiculos-da-imprensa-em-boletim-das-8h-24513403
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-chega-62-mil-mortes-por-covid-19-aponta-consorcio-de-veiculos-da-imprensa-em-boletim-das-8h-24513403
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1522230/estudo-conclui-que-brasil-tera-pelo-menos-oito-milhoes-de-infetados
http://www.ecns.cn/news/sci-tech/2020-07-03/detail-ifzxwann9879242.shtml
http://world.people.com.cn/n1/2020/0703/c1002-31770666.html
https://elpais.com/sociedad/2020-07-03/una-investigacion-cientifica-asegura-que-el-coronavirus-ya-estaba-en-brasil-en-noviembre.html
https://www.folhape.com.br/noticias/pesquisa-detecta-coronavirus-no-esgoto-de-florianopolis-em-amostras-de/145996/
https://www.folhape.com.br/noticias/pesquisa-detecta-coronavirus-no-esgoto-de-florianopolis-em-amostras-de/145996/
http://brunosampaioblog.com/amostras-de-esgoto-indicam-que-coronavirus-ja-estava-no-brasil-antes-da-pandemia-canaltech/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/agencia-estado/2020/07/03/estudo-detecta-coronavirus-em-esgoto-de-santa-catarina-em-novembro.htm
http://www.canalideal.com.br/conteudos/detalhes/coronavirus-e-descoberto-em-amostra-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc
http://www.canalideal.com.br/conteudos/detalhes/coronavirus-e-descoberto-em-amostra-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc
http://brunosampaioblog.com/novo-coronavirus-e-encontrado-em-amostras-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc-o-municipio/
http://brunosampaioblog.com/novo-coronavirus-e-encontrado-em-amostras-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc-o-municipio/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/estudo-detecta-coronavirus-em-esgoto-de-sc-em-novembro-468699
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/306977/estudo-identifica-presenca-de-coronavirus-em-sc-do.htm
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-07-03-Covid-19-Brasil-tera-pelo-menos-oito-milhoes-de-infetados
https://www.poder360.com.br/coronavirus/conheca-os-numeros-do-coronavirus-no-brasil-e-no-mundo-47/
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-tem-62304-mortes-por-covid-19-informa-consorcio-de-veiculos-da-imprensa-no-boletim-das-13h-24513786
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-tem-62304-mortes-por-covid-19-informa-consorcio-de-veiculos-da-imprensa-no-boletim-das-13h-24513786
https://globoplay.globo.com/v/8671485/
file:///C:/Agecom/CLIPAGEM/Clipagem%20-%2007%20-%20Julho/Digital/Julho.docx
file:///C:/Agecom/CLIPAGEM/Clipagem%20-%2007%20-%20Julho/Digital/Julho.docx
https://www.sbt.com.br/jornalismo/primeiro-impacto/noticia/144436-coronavirus-ja-estava-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-aponta-estudo
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/03/c_139186880.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/03/c_139186880.htm
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/el-covid-19-podria-estar-circulando-en-brasil-desde-noviembre-sugiere-estudio-HH19872027
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2020-07/04/content_76234985.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2020-07/04/content_76234985.htm
https://diarinho.com.br/noticias/geral/coronavirus-chegou-em-2019/
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-07/04/content_76235736.htm
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-07/04/content_76235736.htm
https://ndmais.com.br/opiniao/editorial/a-esperanca-vem-da-ciencia/
https://www.portalrondonia.com/2020/07/04/jornal-chines-repercute-estudo-que-encontrou-coronavirus-em-esgoto-de-sc/
https://www.sul21.com.br/colunas/marcos-rolim/2020/07/licoes-do-paraguai-sobre-a-pandemia/


Estudios dicen que coronavirus estaba en Brasil desde noviembre 

Le nouveau coronavirus était déjà présent dans les eaux usées au Brésil depuis 2019 

A pandemia e os crimes contra a humanidade 

Coronavirus en Argentina, resumen al sábado 4 de julio: últimos reportes y cifras oficiales 

del COVID-19 

Exclusivo: pesquisadores brasileiros descobrem o vírus COVID-19 em esgoto de novembro 

COVID-19-Virus in Abwasserproben vom November in Brasilien gefunden 

Ditemukan Virus Covid-19 dalam Selokan Brasil pada November Tahun Lalu 

Coronavírus pode não ter surgido na China, segundo Universidade de Oxford 

El coronavirus habría estado circulando en Brasil desde noviembre, según estudio 

Virus Covid-19 no Air Limbah no Brasil Tahun Lalu 

                          -19                           . .          
Coronavírus já estava presente no esgoto do Brasil em novembro de 2019, diz estudo 

Linha do tempo: o que já se sabe em seis meses da Covid-19 

Dia da Ciência: confira a aplicação da ciência durante a pandemia 

Coronavírus em esgoto de 5 países antes de surto na China aumenta mistério sobre 

origem do vírus 

Coronavírus em esgoto de 5 países antes de surto na China aumenta mistério sobre 

origem do vírus 

Pesquisas em cinco países apontam novo coronavírus em esgotos antes de surto na China 

Coronavírus circulava por esgotos em 2019, meses antes dos primeiros casos confirmados 

no mundo 

 

*Efeitos da cannabis no tratamento de transtornos do humor em profissionais da saúde: 

Estresse na pandemia | Pesquisa investigará os efeitos da cannabis em médicos 

Cannabis medicinal pode ser usada no tratamento contra estresse 

Cannabis 

Cannabis será testada em médicos e enfermeiros que atuam no combate ao coronavírus 

Contra estresse, Brasil testa cannabis em profissionais que combatem Covid-19 

 

*Laboratórios de virologia aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina e da 

Universidade Estadual de Campinas, garantem a eficácia de tecnologia antiviral: 

Oriba lança moletom com tecnologia antiviral 

 

*A Covid-19 no Brasil: análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre 

profissionais de saúde e população em isolamento: 

Pesquisa vai avaliar impactos sociais da pandemia 

  

 

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

 

 

*O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Profissões e Instituições (Neppi) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) realiza, na próxima segunda-feira, 13 de julho, 

o webinário - O que disseram as/os assistentes sociais sobre os desafios da Covid-19 e o 

cotidiano profissional. Serão apresentados os resultados da enquete realizada pelo Neppi 

e o Comitê Suas/SC – Covid-19: em defesa da vida: 

https://www.periodicocubano.com/estudios-dicen-que-coronavirus-estaba-en-brasil-desde-noviembre/
https://www.lecourrier.vn/le-nouveau-coronavirus-etait-deja-present-dans-les-eaux-usees-au-bresil-depuis-2019/811556.html
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/21558/a-pandemia-e-os-crimes-contra-a-humanidade
https://depor.com/off-side/coronavirus-argentina-en-vivo-en-directo-gratis-online-hoy-viernes-3-de-julio-minuto-a-minuto-ultima-hora-reporte-y-cifras-oficiales-de-casos-positivos-negativos-contagios-hospitalizados-en-uci-y-muertos-por-covid-19-ultimas-medidas-del-gobierno-de-alberto-fernandez-noticias-del-amba-buenos-aires-mar-de-plata-rosario-y-cordoba-breaking-news-sars-cov-2-noticia/
https://depor.com/off-side/coronavirus-argentina-en-vivo-en-directo-gratis-online-hoy-viernes-3-de-julio-minuto-a-minuto-ultima-hora-reporte-y-cifras-oficiales-de-casos-positivos-negativos-contagios-hospitalizados-en-uci-y-muertos-por-covid-19-ultimas-medidas-del-gobierno-de-alberto-fernandez-noticias-del-amba-buenos-aires-mar-de-plata-rosario-y-cordoba-breaking-news-sars-cov-2-noticia/
https://news.cgtn.com/news/2020-07-05/Exclusive-Brazilian-researchers-on-discovery-of-COVID-19-in-November-RSNcP85glO/index.html
http://german.cri.cn/aktuell/alle/3250/20200706/500183.html
http://indonesian.cri.cn/20200706/9881e61a-be84-9567-aeff-9c64a04a963e.html
https://www.metropoles.com/saude/coronavirus-pode-nao-ter-surgido-na-china-segundo-universidade-de-oxford
https://lakalle.bluradio.com/noticias/el-coronavirus-habria-estado-circulando-en-brasil-desde-noviembre-segun-estudio-16205-ie43
http://indonesian.cri.cn/20200706/d887e162-d598-a883-e3e5-6ec5a965333c.html
http://thai.cri.cn/20200706/7496ed55-ed3c-3854-5696-d3b4c7f78af8.html
https://diariodamanha.com/noticias/coronavirus-ja-estava-presente-no-esgoto-do-brasil-em-novembro-de-2019-diz-estudo/
https://d.emtempo.com.br/saude/210790/linha-do-tempo-o-que-ja-se-sabe-em-seis-meses-da-covid-19
https://ndmais.com.br/saude/dia-da-ciencia-confira-a-aplicacao-da-ciencia-durante-a-pandemia/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53347211
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53347211
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/07/09/coronavirus-em-esgoto-de-5-paises-antes-de-surto-na-china-aumenta-misterio.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/07/09/coronavirus-em-esgoto-de-5-paises-antes-de-surto-na-china-aumenta-misterio.htm
https://jc.ne10.uol.com.br/mundo/2020/07/11953579-pesquisas-em-cinco-paises-apontam-novo-coronavirus-em-esgotos-antes-de-surto-na-china.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/07/coronavirus-circulava-por-esgotos-em-2019-meses-antes-dos-primeiros-casos-confirmados-no-mundo-ckcfbo5n5003b0147573i1gbm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/07/coronavirus-circulava-por-esgotos-em-2019-meses-antes-dos-primeiros-casos-confirmados-no-mundo-ckcfbo5n5003b0147573i1gbm.html
https://canaltech.com.br/saude/estresse-na-pandemia-pesquisa-investigara-os-efeitos-da-cannabis-em-medicos-167447/
https://paraibaonline.com.br/2020/07/cannabis-medicinal-pode-ser-usada-no-tratamento-contra-estresse/
https://omunicipio.com.br/raul-sartori-apesar-da-gastanca-desenfreada-assembleia-legislativa-nao-concorda-em-reduzir-duodecimo/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/cannabis-sera-testada-em-medicos-que-atuam-no-combate-ao-coronavirus
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/contra-estresse-brasil-testa-cannabis-em-profissionais-que-combatem-covid-19/
https://gq.globo.com/Estilo/Moda-masculina/noticia/2020/07/oriba-lanca-moletom-com-tecnologia-antiviral.html
https://www.cidademarketing.com.br/marketing/2020/07/09/pesquisa-vai-avaliar-impactos-sociais-da-pandemia/


Webinário apresenta resultados de pesquisa com assistentes sociais sobre desafios da 

Covid-19 

 

*Com a proposta de incentivar o compartilhamento das manifestações artísticas da 

comunidade acadêmica do Campus Curitibanos da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e da população dos municípios da região, o projeto A partilha do 

sensível: musicando e poetizando a Universidade divulga a arte e cultura local produzida 

no período de isolamento social: 

UFSC Curitibanos compartilha manifestações artísticas da comunidade 

 

*A Covid-19 em Santa Catarina: Difusão espacial, processos associados e escalas de ação 

é tema de live do “CoronaGIS” (CFH/UFSC) nesta quarta-feira, 8 de julho, no canal do 

projeto no YouTube: 

Professores da UFSC, Udesc e IFC participam de live sobre a Covid-19 em SC 

 

*O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), em parceria com o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Bioética e Saúde 

Coletiva (Nupebisc), promove nesta quarta-feira, 8 de julho, a próxima edição do painel 

Saúde Coletiva Face a Face: 

Painel aborda reflexões bioéticas para dialogar sobre racismo e Covid-19 

 

*O projeto Repositório de Práticas Interculturais: proposições para as pedagogias 

decoloniais publicou um boletim com relatos de bolsistas e professores que estiveram em 

intercâmbio fora do país durante a pandemia de Covid-19: 

Boletim reúne relatos de intercambistas ligados ao Repositório de Práticas Interculturais 

 

*Nesta sexta-feira, 3 de julho, o Núcleo de Estudos da Economia Catarinense da 

Universidade Federal de Santa Catarina (Necat/UFSC) divulgou análise da perda de 

postos formais de trabalho no estado nos últimos três meses: 

Núcleo de Estudos da Economia Catarinense analisa a perda de mais de cem mil 

empregos durante a pandemia 

 

 

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

relacionados à pandemia 

 

 

*Fabrício Menegon: 

Sul e Centro-Oeste podem se tornar novos epicentros da pandemia 

Sul e Centro-Oeste podem se tornar novos epicentros da pandemia 

Com sete mortes por covid-19, risco de contaminação é grave no Planalto Norte 

 

* Helder Gusso: 

Censo Escolar mostra que escolas públicas não têm equipamentos, nem práticas de 

educação digital 

 

*Oscar Bruna-Romero: 

91% dos pacientes têm sintomas 
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https://noticias.ufsc.br/2020/07/webinario-apresenta-resultados-de-pesquisa-com-assistentes-sociais-sobre-desafios-da-covid-19/
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https://www.jmais.com.br/com-sete-mortes-por-covid-19-risco-de-contaminacao-e-grave-no-planalto-norte/
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*Lauro Mattei: 

Transmissão de coronavírus acelera em São José, Palhoça e Biguaçu, alerta professor da 

UFSC 

 

 

*Narbal Silva: 

Procrastinar gera culpa, culpa gera ansiedade. Empresária relata efeitos da quarentena 

'Procrastinar gerava culpa, que gerava ansiedade'. Empresária relata efeitos da 

quarentena 

 

*Flavia Medeiros: 

Epidemia de execuções: PM catarinense mata 85% a mais no isolamento social 

 

 

4) Apoio a estudantes e servidores e orientações/encaminhamentos gerais  

 

 

*A Administração Central da Universidade Federal de Santa Catarina informa que o 

Colégio de Aplicação, definiu, em suas instâncias colegiadas e com aprovação do Centro 

de Ciências da Educação (CED), que iniciaria, em caráter experimental, um plano 

emergencial para o retorno das atividades pedagógicas de forma não presencial: 

Nota Oficial: atividades pedagógicas não presenciais no Colégio de Aplicação 

 

*A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) lançou nesta quarta-feira, 8 de julho, o Portal Prograd – Informação em tempos de 

pandemia: 

Prograd lança portal com informações sobre atividades acadêmicas na pandemia 

 

*A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) informa que está recebendo, desde o dia 1º 

de julho, os cadastros prévios de estudantes de graduação, de pós-graduação stricto 

sensu, e de ensino fundamental e médio do Colégio de Aplicação da UFSC. O Programa é 

regulamentado pelo Edital nº10/2020 e tem o objetivo de identificar os estudantes que 

necessitam de apoio quanto ao acesso a equipamentos de informática e à Internet: 

Programa Emergencial de Inclusão Digital cadastra estudantes para acesso a 

equipamentos e Internet 

UFSC – Programa Emergencial de Inclusão Digital recebe cadastro prévio de estudantes 

para acesso a equipamentos e Internet 

 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*O Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC) iniciou o mês de julho 

com a integração de 13 novos profissionais contratados em regime emergencial para o 

combate à pandemia da Covid-19: 

Hospital Universitário recebe novos profissionais para combate à Covid-19 
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*O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) anunciou 

novas medidas para acompanhantes e doulas na maternidade. A mudança visa garantir a 

segurança das mães e dos bebês, devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado: 

HU em Florianópolis adota medidas de segurança para acompanhantes na maternidade 

 

*Na sua quarta convocação da semana, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

convoca nesta sexta-feira, 10, mais 125 profissionais aprovados no concurso Ebserh para 

temporários:  

Concurso Ebserh convoca mais de 500 profissionais nesta semana 

 

 

6) Medicamentos contra a Covid-19 

 

 

*Diante do crescimento da taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em 

diversos locais do estado de Santa Catarina e considerando a implantação dos chamados 

“tratamentos profiláticos ao coronavírus” em alguns desses municípios, diversas entidades 

científicas e de profissionais da área de Saúde alertam para os riscos de tais medidas: 

Entidades alertam para riscos do suposto „atendimento precoce‟ da Covid-19 

Carta aberta às autoridades públicas de Santa Catarina, aos profissionais de saúde e à 

população catarinense sobre suposto “tratamento precoce” da covid-19 

Protocolo com cloroquina e ivermectina é "imprudente e irresponsável", dizem 

pesquisadores da UFSC 

Entidades repudiam utilização de medicamento para tratamento precoce do coronavírus 

em SC 

Governo de Santa Catarina distribuirá cloroquina a municípios 

Entidades repudiam distribuição de vermífugos em Santa Catarina 

Governo de Santa Catarina distribuirá cloroquina a municípios 

Manifesto de médicos de SC defende ciência e alerta para risco dos coquetéis anti-Covid 

 

 

7) Campanha 

 

 

*O projeto “Orgânico Solidário” foi tema de reportagem no Jornal do Almoço de Santa 

Catarina nesta sexta-feira, 3 de julho: 

UFSC na mídia: projeto doa cestas básicas compradas de agricultores familiares 
Projeto ajuda agricultores e alimenta famílias em Florianópolis 

 

 

8) Diversos 

 

 

*Vinte e oito entidades da sociedade civil ligadas a direitos e a saúde lançaram nesta 

quarta-feira, 8 de julho de 2020, carta aberta à sociedade, aos gestores do SUS e ao 

legislativo em defesa da importância da participação brasileira na Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas) para o Sistema Único de Saúde (SUS): 

Carta aberta sobre importância da Organização Pan-Americana de Saúde para o SUS 
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