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1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão 

 

 

*Professores do grupo de pesquisa Neurociência Nutricional Translacional da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), com apoio da Liga Brasileira de Epilepsia (LBE), 

criaram questionários para mapear demandas e dificuldades de pacientes com epilepsia e 

profissionais de saúde durante o período de quarentena da pandemia de Covid-19: 

Pesquisadores da UFSC criam questionários para mapear atendimento a epiléticos 

UFSC e LBE criam questionários para mapear atendimento de pessoas com epilepsia 

durante pandemia 

 
 
*Sistematizar o conhecimento sobre os processos de terminalidade, morte e luto durante a 

pandemia de Covid-19: este é objetivo do artigo de um grupo de professoras e 

pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) publicado pela 

revista Estudos de Psicologia: 

Luto na pandemia de Covid-19: estudo sistematiza demandas psicológicas emergentes 

 
 
*O Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) está realizando uma pesquisa sobre representações sociais e 

Covid-19. Intitulada “Representações Sociais de idosos sobre a COVID-19: percepção de 

riscos e comportamento de prevenção”, a pesquisa por objetivo principal compreender as 

práticas de prevenção dos idosos frente à Covid-19. Pessoas com 60 anos ou mais são 

convidadas a preencher o formulário disponível em https://forms.gle/hRqxCXozgD6mfwJr5: 

Laboratório da UFSC promove pesquisa sobre prática de prevenção dos idosos frente à 
Covid-19 

 
 

*O projeto Enfrentamentos dos profissionais de saúde que atuam no serviço de 

atendimento pré-hospitalar móvel: contribuições e desafios na pandemia por Covid-

19 partiu da experiência profissional da professora Keyla Cristiane do Nascimento, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que 

atuou nos serviços do Samu e Arcanjo: 

Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel na pandemia é tema de projeto na UFSC 

 
 

*A cada semana, o podcast Teaching in Critical Times traz professores e pesquisadores 

brasileiros convidados a discutir diferentes aspectos do ensino partindo de uma 

perspectiva crítica. Voltado a professores, profissionais e entusiastas da área da 

Educação, seu objetivo é estimular a reflexão sobre possíveis caminhos no cenário crítico 

que estamos vivenciando durante a pandemia de Covid-19: 

Podcast aborda o ensino em tempos críticos 

 
 

https://noticias.ufsc.br/2020/06/pesquisadores-da-ufsc-criam-questionarios-para-mapear-atendimento-a-pessoas-com-epilepsia/
https://www.infoescola.com/noticias/ufsc-e-lbe-criam-questionarios-para-mapear-atendimento-de-pessoas-com-epilepsia-durante-pandemia/
https://www.infoescola.com/noticias/ufsc-e-lbe-criam-questionarios-para-mapear-atendimento-de-pessoas-com-epilepsia-durante-pandemia/
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000100508&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000100508&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://noticias.ufsc.br/2020/06/luto-na-pandemia-de-covid-19-estudo-sistematiza-demandas-psicologicas-emergentes/
https://forms.gle/hRqxCXozgD6mfwJr5
https://noticias.ufsc.br/2020/06/laboratorio-da-ufsc-promove-pesquisa-sobre-pratica-de-prevencao-dos-idosos-frente-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/laboratorio-da-ufsc-promove-pesquisa-sobre-pratica-de-prevencao-dos-idosos-frente-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/servico-de-atendimento-pre-hospitalar-movel-na-pandemia-e-tema-de-projeto-na-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/podcast-aborda-o-ensino-em-tempos-criticos/


*O Projeto “Krisis – Tempos de Covid-19”, produzido pelo Núcleo de Estudos 

Contemporâneos de Literatura Italiana da Universidade Federal de Santa Catarina 

(Neclit/UFSC), é um espaço de reflexão, e também um arquivo, sobre a experiência trágica 

da pandemia de Covid-19 que vem devastando a vida de todos nas mais diferentes 

latitudes. Com a participação de escritores, poetas e artistas italianos, o momento é objeto 

de reflexão de cada convidado, em vídeos de aproximadamente 5 minutos: 

Projeto „Krisis – Tempos de Covid-19‟ divulga canal com reflexões sobre o momento 

 
 

*A partir das 18h30 desta terça-feira, 9 de junho, o professor Bernardo Meyer, do 

Departamento de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina (CAD/UFSC), 

explana sobre „A Administração Pública e os desafios da pandemia Covid-19‟. O webinário 

é promovido pelo o curso de bacharelado em Administração Pública da UFSC: 

Webinário „A Administração Pública e os desafios da pandemia Covid-19‟ ocorre terça, 9 

de junho 

 
 
*Foi publicado nesta quarta-feira, 10 de junho, o artigo “Quem está matando as micro, 
pequenas e médias empresas no Brasil e em Santa Catarina?“, de autoria do economista 
Lauro Mattei, coordenador do Núcleo de Estudos da Economia Catarinense, vinculado ao 
Departamento de Eocnomia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 
Catarina (CNM/UFSC). No texto, a política econômica nacional é analisada em seu 
impacto durante a pandemia do novo coronavírus: 
Motivos da crise das micro, pequenas e médias empresas são tema de artigo de Núcleo de 

Estudos da UFSC 

 

 

*Bebidas apreendidas pela RF são transformadas em álcool 70% na UFSC: 

Bebidas apreendidas pela RF são transformadas em álcool 70% na UFSC 

 

 

*Resultado do edital 06/2020 que vai destinar quase R$ 500 mil a cinco diferentes estudos 

concentrados na área de saúde: 

Fapesc aprova cinco projetos de pesquisa e destina R$ 500 mil a estudos sobre Covid-19 

Fapesc aprova cinco projetos de pesquisa e destina R$ 500 mil a estudos sobre Covid-19 

em SC 

Fapesc aprova cinco projetos de pesquisa e destina R$ 500 mil a estudos sobre Covid-19 

em SC 

Projeto de pesquisa da Unesc voltado à Covid-19 é selecionado em edital da Fapesc 

Projeto de pesquisa da Unesc voltado à Covid-19 é selecionado em edital da Fapesc 

 

 

*Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina começam a colher respostas à 

pesquisa “Covid-19 em Santa Catarina: Estudo sobre níveis de conhecimento, padrões de 

comportamento social e impactos na vida social e econômica”: 

Professores da UFSC pesquisam efeitos socioeconômicos da pandemia em SC 

 

 

 

https://neclit.ufsc.br/
https://neclit.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/projeto-krisis-tempos-de-covid-19-divulga-canal-com-reflexoes-sobre-o-momento/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760446H1&tokenCaptchar=03AGdBq27JPjW0Ncv-m3V3-jlTgLURPTHskPKdMONfu3JI1B27V6cQYbf-zqIFvK2O2RPVW2bD5I9AT62mmyzixpadrJ_Z5Doo2RqVRYFy_fkUReJXCdNecv2xgfk4FmEGddBX9zo8zexPoc8S2WoW8O8oQ5wnjayj5h21kRxG2W28WSS4trzhxKVGDGcRkAa5vVVUy06AZuPn3jBztnGY8SRqSfHtv7_jrOZJEcQHssbBjM08UbzTJZivZfXdbXOM8OIY_1y5_f71aowF-C3j0G8KnCtn7Wa9h-ze29817VAUBpDRxYOeKeo0mc_vAnP6-ON-VSF0M-BERxlzsl0837F9Bfp9S201C6AcXJPgJBggsrAL36UPqrjTTXAa5LppxmkaV97X_mCpOVqkNBIrmJXYidrJixEn1Q
https://uab.ufsc.br/administracaopublica/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/webinario-a-administracao-publica-e-os-desafios-da-pandemia-covid-19-ocorre-terca-9-de-junho/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/webinario-a-administracao-publica-e-os-desafios-da-pandemia-covid-19-ocorre-terca-9-de-junho/
https://necat.ufsc.br/quem-esta-matando-as-micro-pequenas-e-medias-empresas-no-brasil-e-em-santa-catarina/
https://necat.ufsc.br/quem-esta-matando-as-micro-pequenas-e-medias-empresas-no-brasil-e-em-santa-catarina/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/motivos-da-crise-das-micro-pequenas-medias-empresas-sao-tema-de-artigo-de-nucleo-de-estudos-da-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/motivos-da-crise-das-micro-pequenas-medias-empresas-sao-tema-de-artigo-de-nucleo-de-estudos-da-ufsc/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1591396316465&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8604525%2F&syn=False&key=637a95daf64529b83b2862fe6fcdd254
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1591396316465&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8604525%2F&syn=False&key=637a95daf64529b83b2862fe6fcdd254
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1591396316465&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8604525%2F&syn=False&key=637a95daf64529b83b2862fe6fcdd254
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-1.2232892
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/2.1149/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-em-sc-1.2232966
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/2.1149/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-em-sc-1.2232966
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-em-sc/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-em-sc/
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/projeto-de-pesquisa-da-unesc-voltado-%C3%A0-covid-19-%C3%A9-selecionado-em-edital-da-fapesc-1.2233018
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/projeto-de-pesquisa-da-unesc-voltado-a-covid-19-e-selecionado-em-edital-da-fapesc
https://efeitosdapandemia.paginas.ufsc.br/
https://efeitosdapandemia.paginas.ufsc.br/
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/professores-da-ufsc-pesquisam-efeitos-socioeconomicos-da-pandemia-em-sc.html


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

suporte 

 

 

*A #QuarentenaArte apresenta o clipe Do jeito que o mundo está, obra do músico, tradutor 

e professor do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Sergio Rohmanelli: 

#QuarentenaArte apresenta clipe „Do jeito que o mundo está‟, de Sergio Rohmanelli 

 
 

*O projeto voluntário IntegraUFSC, formado por estudantes da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), criou uma vaquinha online para ajudar famílias de Florianópolis em 

situação de vulnerabilidade. O dinheiro arrecadado será destinado ao Projeto Esperança, 

que acolhe 100 crianças de cinco morros e comunidades no contraturno da escola: 

UFSC Solidária: estudantes arrecadam doações para famílias em situação de 

vulnerabilidade 

 
 
*O Instituto Memória e Direitos Humanos (IMDH) e o  Laboratório Interdisciplinar de Ensino 

de Filosofia e Sociologia da UFSC promovem a atividade online “Conversas sobre direitos 

humanos: Lutas por direitos humanos em tempos de pandemia”, uma live com o professor 

Ademar Pozzatti Junior (UFSM): 

Live aborda lutas por direitos humanos em tempos de pandemia 

 
 

*A UFSC Joinville promove na quarta-feira, 10 de junho, às 15h, a live “Intercâmbio em 

tempos de pandemia”. A transmissão será feita pelo canal do Campus no YouTube: 

UFSC Joinville promove live sobre intercâmbio na pandemia 

 
 

*A #QuarentenaArte exibe o trabalho de Marco Baltar na série Antropofonia, com a 

apresentação gravada ao vivo no estúdio do Laboratório de Criação e Edição de Som do 

curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 10 de maio de 

2018: 

#QuarentenaArte apresenta Marcos Baltar na série musical Antropofonia 

 
 
 

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

relacionados à pandemia 

 

 

*Patrícia de Moraes Lima: 

A infância antes e depois da pandemia 

 

 

*Benedito Sergio Denadai: 

Estaira alugada é alternativa para exercícios durante a pandemia por coronavírus 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/06/quarentenaarte-apresenta-clipe-do-jeito-que-o-mundo-esta-de-sergio-rohmanelli/
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-100-criancas-do-projeto-esperanca
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-100-criancas-do-projeto-esperanca
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-solidaria-estudantes-arrecadam-doacoes-para-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-solidaria-estudantes-arrecadam-doacoes-para-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/live-aborda-lutas-por-direitos-humanos-em-tempos-de-pandemia/
https://www.youtube.com/ufsccampusjoinville
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-joinville-promove-live-sobre-intercambio-na-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/quarentenaarte-apresenta-marcos-baltar-na-serie-musical-antropofonia/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/a-infancia-antes-e-depois-da-pandemia
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/06/esteira-alugada-vira-alternativa-para-exercicios-durante-pandemia-por-coronavirus.shtml


*Márcia Grisotti: 

O futuro dos espaços públicos das cidades no pós-pandemia 

 

 

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

 

 

*Levantamento de informações sobre atividades pedagógicas não presenciais na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Pesquisa sobre atividades acadêmicas durante a pandemia encerra-se nesta quarta, dia 

10 de junho 

A UFSC quer ouvir você: responda à pesquisa sobre atividades acadêmicas durante a 

pandemia  

 

*Nesta quarta-feira, 10 de junho, o Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) realiza a segunda sessão especial aberta do Conselho do Centro de 

Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS). Com início às 10h, a reunião ocorre por 

webconferência e será transmitida ao vivo pelo canal da UFSC Araranguá no Youtube: 

UFSC Araranguá promove sessão aberta do Conselho do Centro de Ciências, Tecnologias 

e Saúde 

 
 
*O chefe de gabinete da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Aureo Mafra de 

Moraes, fez, nesta sexta-feira, 5 de junho, um novo balanço dos trabalhos dos subcomitês, 

e prevê para a próxima semana a finalização das primeiras propostas, decisões que o 

Conselho Universitário deverá votar. Na segunda-feira, 8 de junho, haverá a apresentação 

das conclusões do Subcomitê Científico para o Conselho Universitário e entre 10 e 12 de 

junho, os relatórios dos demais comitês serão concluídos, para serem votados até o prazo 

máximo de 30 de junho: 

“Nosso plano é de longo prazo”, afirma Administração Central da UFSC 

 

 

*O Conselho Universitário (CUn) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
reúne-se em sessão extraordinária on-line na próxima segunda-feira, 8 de junho, às 10h. O 

encontro tem transmissão ao vivo pelo canal do Conselho Universitário no Youtube: 
Conselho Universitário realiza reunião on-line na segunda-feira, com transmissão ao vivo 

 
 
 

5) Hospital Universitário 

 
 

Hospital Universitário da UFSC pesquisa vacina já existente para enfrentar impacto do 

coronavírus 

Pesquisadores do HU da UFSC estudam vacina para combater doenças respiratórias 

Equipe do HU-UFSC pesquisa uso de vacina já existente para enfrentar impacto do 

coronavírus 

Coronavírus: HU-UFSC aguarda financiamento para testar vacina que reforça sistema 

imune 

https://ndmais.com.br/noticias/o-futuro-dos-espacos-publicos-das-cidades-no-pos-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pesquisa-sobre-atividades-academicas-durante-a-pandemia-encerra-se-nesta-quarta-dia-10-de-junho/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pesquisa-sobre-atividades-academicas-durante-a-pandemia-encerra-se-nesta-quarta-dia-10-de-junho/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/a-ufsc-quer-ouvir-voce-responda-a-pesquisa-sobre-atividades-academicas-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/a-ufsc-quer-ouvir-voce-responda-a-pesquisa-sobre-atividades-academicas-durante-a-pandemia/
http://www.youtube.com.br/ufsccampusararangua
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-ararangua-promove-sessao-aberta-do-conselho-do-centro-de-ciencias-tecnologias-e-saude/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-ararangua-promove-sessao-aberta-do-conselho-do-centro-de-ciencias-tecnologias-e-saude/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/conselho-universitario-realiza-reuniao-on-line-na-segunda-feira-com-transmissao-ao-vivo/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/conselho-universitario-realiza-reuniao-on-line-na-segunda-feira-com-transmissao-ao-vivo/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/nosso-plano-e-de-longo-prazo-afirma-administracao-central-da-ufsc/
https://www.youtube.com/channel/UCdwcD_d1xGzGWWX5X6Pko1Q
https://noticias.ufsc.br/2020/06/conselho-universitario-realiza-reuniao-on-line-na-segunda-feira-com-transmissao-ao-vivo/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/hospital-universitario-da-ufsc-pesquisa-vacina-ja-existente-para-enfrentar-impacto-do-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/hospital-universitario-da-ufsc-pesquisa-vacina-ja-existente-para-enfrentar-impacto-do-coronavirus/
https://ndmais.com.br/noticias/pesquisadores-do-hu-da-ufsc-estudam-vacina-para-combater-doencas-respiratorias/
https://ocp.news/geral/equipe-do-hu-ufsc-pesquisa-uso-de-vacina-ja-existente-para-enfrentar-impacto-do-coronavirus
https://ocp.news/geral/equipe-do-hu-ufsc-pesquisa-uso-de-vacina-ja-existente-para-enfrentar-impacto-do-coronavirus
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-hu-ufsc-aguarda-financiamento-para-testar-vacina-que-reforca-sistema-imune
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-hu-ufsc-aguarda-financiamento-para-testar-vacina-que-reforca-sistema-imune


UFSC: projeto estuda vacina para fortalecer sistema imunológico 
Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19 

Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19 

Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19 

Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19 

Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19 

Pesquisadores querem testar vacina da pólio contra a covid-19 

Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19 
Pesquisadores estudam usar vacina da pólio no combate ao coronavírus 

Pesquisadores estudam usar vacina de pólio para combate à Covid-19 
Estudio brasileño probará eficacia de vacuna contra poliomielitis contra COVID-19 

Centíficos de Brasil probarán eficacia de vacuna contra poliomielitis para combatir la 

COVID-19 
AO VIVO: Ministério da Saúde fala sobre combate à Covid-19 na saúde indígena 

10/06 - Dia da Imunização 
Covid-19: mais de 2 mil indígenas foram contaminados e 82 morreram 

Covid-19: mais de 2 milhões de indígenas foram contaminados e 82 morreram 

 

 

6) Egressos 

 

 

Grande Florianópolis recebem gel antisséptico sem álcool para higienização das mãos dos 

idosos 
Asilos recebem gel antisséptico sem álcool para higienização das mãos dos idosos 

Asilos da Grande Florianópolis recebem doações para combate do coronavírus 

 

 

7) Diversos 

 

 

*A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes) lança nesta quarta-feira, 10 de junho, às 14h, o site do 1º Congresso Andifes – 

Realidade e Futuro das Universidades, que será realizado nos dias 17 e 18 de junho: 

Congresso da Andifes discute reflexos da pandemia nas universidades 

 

*UFSC tem comitês de confiança para se orientar: 

Universidades públicas em todo o país planejam retomada de atividades 

https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/ufsc-projeto-estuda-vacina-para-fortalecer-sistema-imunologico/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/pesquisadores-cogitam-usar-vacina-da-polio-no-combate-covid-19
http://www.informativoregional.net/sa%C3%BAde/pesquisadores-querem-usar-vacina-da-p%C3%B3lio-no-combate-%C3%A0-covid-19-1.2234142
http://www.informativoregional.net/sa%C3%BAde/pesquisadores-querem-usar-vacina-da-p%C3%B3lio-no-combate-%C3%A0-covid-19-1.2234142
https://www.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=12&r=1591823321755&u=https%3A%2F%2Fepocanegocios.globo.com%2FBrasil%2Fnoticia%2F2020%2F06%2Fpesquisadores-querem-usar-vacina-da-polio-no-combate-covid-19.html&syn=False&key=69dcdb55bdec84dffcc574d7bb7ccf7a
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