
 



07 a 13 de agosto de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Uma parceria entre pesquisadores dos programas de pós-graduação em Psicologia e 

Administração da UFSC desenvolveu um instrumento capaz de mensurar quais são as 

principais crenças (fatores psicológicos) que influenciam as pessoas a adotar a medida de 

distanciamento social durante a pandemia de Covid-19. O estudo Preditores da Intenção 

de Permanecer em Distanciamento Social foi publicado pela Revista de Administração 

Pública: 

Pressão social dos pares é determinante para distanciamento social, aponta estudo 

 

 

*Professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) estão 

trabalhando no aprimoramento de um protótipo de automatização de 

um reanimador mecânico de uso hospitalar, conhecido popularmente como ambu: 

Pesquisadores da UFSC testam protótipo de reanimador mecânico automatizado 

Pesquisadores da UFSC testam protótipo de reanimador mecânico para ser usado em 

hospitais 

Pesquisadores da UFSC testam protótipo de reanimador mecânico automatizado 

 

 

*O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (Udesc) em Joinville, em parceria com a Companhia Águas de Joinville e a 

Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), realizou uma pesquisa sobre o impacto 

das medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 no consumo urbano de água: 

Udesc Joinville participa de estudo sobre impacto da pandemia no consumo de água 

urbano 

 

 

*Cita estudo brasileiro publicado revista científica International Journal of Gynecology and 

Obstetrics: 

Bebês indígenas, grávidas, negros e pobres: o rastro da morte por Covid-19 escancara os 

vulneráveis 

 

 

*Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gestação: 

O Brasil é o país onde mais morreram gestantes por covid-19 

Recorde de morte de gestante por Covid-19 mostra como a política genocida atinge as 

mulheres 

 

 

*SARS-Cov-2 é detectado em esgoto em SC em Novembro de 2019: 

Anticorpos da COVID-19 foram identificados em moradora do Espírito Santo em 11 de 

fevereiro 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/81882/78090
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/81882/78090
https://noticias.ufsc.br/2020/08/pressao-social-dos-pares-e-determinante-para-distanciamento-social-aponta-estudo/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/pesquisadores-da-ufsc-testam-prototipo-de-reanimador-mecanico-automatizado/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1597261412412&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8770213%2F&syn=False&key=b49717b68badc1bc308faf1d8b4c959f
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1597261412412&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8770213%2F&syn=False&key=b49717b68badc1bc308faf1d8b4c959f
https://www.nsctotal.com.br/noticias/pesquisadores-da-ufsc-testam-prototipo-de-reanimador-mecanico-automatizado
https://www.nsctotal.com.br/noticias/pesquisadores-da-ufsc-testam-prototipo-de-reanimador-mecanico-automatizado
https://portaljoinville.com.br/conteudo/udesc-joinville-participa-de-estudo-sobre-impacto-da-pandemia-no-consumo-de-agua-urbano/
https://portaljoinville.com.br/conteudo/udesc-joinville-participa-de-estudo-sobre-impacto-da-pandemia-no-consumo-de-agua-urbano/
https://www.greenme.com.br/viver/costume-e-sociedade/48635-bebes-indigenas-gravidas-negros-pobres-morte-covid-19/
https://www.greenme.com.br/viver/costume-e-sociedade/48635-bebes-indigenas-gravidas-negros-pobres-morte-covid-19/
https://revistaforum.com.br/rede/o-brasil-e-o-pais-onde-mais-morreram-gestantes-por-covid-19-por-alexandre-padilha/
https://cartacampinas.com.br/2020/08/recorde-de-morte-de-gestante-por-covid-19-mostra-como-a-politica-genocida-atinge-as-mulheres/
https://cartacampinas.com.br/2020/08/recorde-de-morte-de-gestante-por-covid-19-mostra-como-a-politica-genocida-atinge-as-mulheres/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020081115939184-anticorpos-da-covid-19-foram-identificados-em-moradora-do-espirito-santo-em-11-de-fevereiro/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020081115939184-anticorpos-da-covid-19-foram-identificados-em-moradora-do-espirito-santo-em-11-de-fevereiro/


*Um grupo de pesquisadores da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) trabalha 

em projeto para desenvolver fármacos contra a Covid-19 a partir de plantas comestíveis: 

Covid-19: pesquisa da UFSC busca desenvolver remédios com plantas comestíveis 

 

 

 

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

 

 

*O projeto NEUROTalks promove nesta quinta-feira, 13 de agosto, a partir das 18h, a 

palestra Por que estamos tão ansiosos na pandemia?: 

UFSC na mídia: Projeto NeuroTalks promove debate sobre ansiedade na quarentena 

UFSC na mídia: Projeto NeuroTalks promove debate sobre ansiedade na quarentena 

Projeto NEUROTalks debate o porquê de estarmos tão ansiosos na pandemia 

Projeto NeuroTalks promove debate sobre ansiedade na quarentena nesta quinta 

 

 

*O Curso de Museologia da UFSC disponibilizou na 

página museologia.acervos.ufsc.br itens do acervo do curso que integram a coleção de 

exposições curriculares: 

Curso de Museologia da UFSC disponibiliza itens do acervo na internet 

Curso de Museologia da UFSC disponibiliza itens do acervo na internet 

 

 

*O Núcleo de Sociologia Econômica da Universidade Federal de Santa Catarina 

(Nusec/UFSC) abriu inscrições para o curso “Educação, Direitos Humanos e os Arranjos 

Produtivos Econômicos (APE)”: 

Abertas inscrições para curso „Educação, Direitos Humanos e os Arranjos Produtivos 

Econômicos‟ 

 

 

*O Núcleo Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UAB/UFSC) e a Secretaria de Educação a Distância (Sead) disponibilizaram vídeos curtos 

com dicas de ferramentas e recursos do Moodle para comunidade universitária: 

UAB e Sead disponibilizam vídeos com dicas de ferramentas e recursos do Moodle 

 

 

*O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (Epeja) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Fórum de Educação de Jovens e 

Adultos de Santa Catarina (Feja) promovem seu primeiro encontro on-line da quarentena. 

Com o título A EJA em Santa Catarina no contexto da pandemia da Covid -19, a atividade 

ocorre nesta terça-feira, 11 de agosto: 

Situação da Educação de Jovens e Adultos na pandemia é tema de encontro on-line 

 

 

*Boletim Covid-19 em SC - Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Núcleo de Estudos de Economia Catarinense publica novo Boletim Covid-19 

https://ndmais.com.br/saude/covid-19-pesquisa-da-ufsc-busca-desenvolver-remedios-com-plantas-comestiveis/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-na-midia-projeto-neurotalks-promove-debate-sobre-ansiedade-na-quarentena/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/ufsc-na-midia-projeto-neurotalks-promove-debate-sobre-ansiedade-na-quarentena/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/projeto-neurotalks-debate-o-porque-de-estarmos-tao-ansiosos-na-pandemia/
https://saudemental.blogfolha.uol.com.br/2020/08/12/projeto-neurotalks-promove-debate-sobre-ansiedade-na-quarentena-nesta-quinta/
http://museologia.acervos.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/curso-de-museologia-da-ufsc-disponibiliza-itens-do-acervo-na-internet/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/curso-de-museologia-da-ufsc-disponibiliza-itens-do-acervo-na-internet/
https://nusec.paginas.ufsc.br/nusec/
http://inscricoes.ufsc.br/curso06economiascriativas
https://noticias.ufsc.br/2020/08/abertas-inscricoes-para-curso-educacao-direitos-humanos-e-os-arranjos-produtivos-economicos/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/abertas-inscricoes-para-curso-educacao-direitos-humanos-e-os-arranjos-produtivos-economicos/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/uab-e-sead-disponibilizam-videos-com-dicas-de-ferramentas-e-recursos-do-moodle/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/situacao-da-educacao-de-jovens-e-adultos-na-pandemia-e-tema-de-encontro-on-line/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-publica-novo-boletim-covid-19/


Santa Catarina ultrapassa 100 mil casos da Covid-19 e tem 1.400 mortes 

 

 

*Nesta segunda-feira, 10 de agosto, inicia o II Seminário Acervos Culturais em Rede. Com 

o tema Perspectivas para os museus e a Museologia, o evento on-line ocorre em quatro 

segundas-feiras consecutivas, dias 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2020 e tem transmissão 

pelo canal no YouTube do curso de Museologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC): 

Segundo Seminário Acervos Culturais na Rede inicia na segunda, 10 de agosto 

 

 

*Professores e pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com o Projeto Imagine, lançaram uma 

série de vídeos sobre a ciência por trás da pandemia do novo coronavírus: 

Série de vídeos sobre ciência de professores e pesquisadores do CCB alcança 11 mil 

visualizações 

 

 

*O Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho (Lappot) lança o e-

book Vidas que mudaram – contribuições da psicologia positiva para situações de 

isolamento e de distanciamento social: 

Laboratório de Psicologia Positiva da UFSC lança e-book 'Vidas que mudaram' 

 

 

*Observatório da Ética Jornalística lança guia gratuito sobre a cobertura da pandemia: 

O coronavírus e os veículos de comunicação – XXII 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Oscar Bruna Romero: 

Cientista da UFSC avalia os prós e contras da vacina anunciada pela Rússia 

Cientista da UFSC fala sobre os prós e contras da vacina anunciada pela Rússia 

 

*Luiz Rafael dos Santos: 

Blumenau faz da pandemia de coronavírus uma gangorra 

 

*Ana Luiza Curi Hallal: 

Resolução determina suspensão da distribuição de cânfora e ivermectina em Itajaí 

Diferença de dados sobre a Covid divulgados pelo Estado e as cinco cidades com a maior 

parte dos casos é de 27,7% 

 

*Patricia Hermes Stoco: 

бразильские исследователи обнаружили вирус COVID-19 в ноябрьских сточных водах 

 (Pesquisadores brasileiros detectam vírus COVID-19 em águas residuais de novembro) 

 

https://ndmais.com.br/saude/santa-catarina-ultrapassa-100-mil-casos-da-covid-19-e-tem-1-400-mortes/
https://mus.cfh.ufsc.br/acervosculturaisnarede/?fbclid=IwAR2RpRWhvuRE8EHiAGMzMX4OLLmmK9UQUDp4jjKTbFwdmdfIKm2XWlMPeyI
https://www.youtube.com/channel/UCa1Gx3MUY-js-By7NphS5bQ?reload=9
https://noticias.ufsc.br/2020/08/segundo-seminario-acervos-culturais-na-rede-inicia-na-segunda-10-de-agosto/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/serie-de-videos-sobre-ciencia-de-professores-e-pesquisadores-do-ccb-alcanca-11-mil-visualizacoes/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/serie-de-videos-sobre-ciencia-de-professores-e-pesquisadores-do-ccb-alcanca-11-mil-visualizacoes/
https://globoplay.globo.com/v/8764731/
https://www.portaldosjornalistas.com.br/o-coronavirus-e-os-veiculos-de-comunicacao-xxii/
http://www.radiocidadetb.com.br/noticias/cientista-da-ufsc-avalia-os-pros-e-contras-da-vacina-anunciada-pela-russia/
https://ndmais.com.br/saude/cientista-da-ufsc-fala-sobre-os-pros-e-contras-da-vacina-anunciada-pela-russia/
https://ndmais.com.br/saude/cientista-da-ufsc-fala-sobre-os-pros-e-contras-da-vacina-anunciada-pela-russia/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/evandro-de-assis/coronavirus-blumenau-pandemia-uma-gangorra
https://ndmais.com.br/saude/resolucao-determina-suspensao-de-distribuicao-de-canfora-e-ivermectina-em-itajai/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/11/diferenca-de-dados-sobre-a-covid-divulgados-pelo-estado-e-as-cinco-cidades-com-a-maior-parte-dos-casos-e-de-277percent.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/11/diferenca-de-dados-sobre-a-covid-divulgados-pelo-estado-e-as-cinco-cidades-com-a-maior-parte-dos-casos-e-de-277percent.ghtml
https://dorothyer.livejournal.com/9127.html


*Aguinaldo Roberto Pinto: 

Especialista explica as fases de testagem para vacinas contra a Covid-19 

AO VIVO: reforma da Previdência de Florianópolis e vacina contra a Covid-19 são temas 

do Estúdio CBN Diário 

Especialista fala das vacinas em desenvolvimento no mundo 

 

* Fernando Hellmann: 

Governo e cientistas ainda não têm acordo sobre quem vai ser vacinado primeiro 

Sem doses para todos: definição de critério para vacinação contra Covid-19 gera debate 

no Brasil 

Definição de quem terá prioridade em vacina contra Covid opõe governo e cientistas no 

Brasil 

Definição de quem terá prioridade em vacina contra Covid opõe governo e cientistas no 

Brasil 

As cem mil mortes e o triunfo temporário do cinismo 

 

*Sidnei Munhoz: 

Do satélite à vacina: entenda o significado do nome Sputnik para a Rússia 

 

*Fabrício Menegon: 

Atividades físicas e permanência em praias seguem proibidas na Grande Florianópolis; 

veja quais são restrições contra Covid-19 

 

*Lauro Mattei: 

Aumento de casos entre crianças traz alerta sobre volta às aulas 

 

*Bernardo Meyer: 

Transporte em tempos de coronavírus é tema do Caminhos da Reportagem 

Transporte em tempos de coronavírus é tema do Caminhos da Reportagem 

Transporte em tempos de coronavírus é tema do Caminhos da Reportagem 

Transporte em tempos de coronavírus é tema do Caminhos da Reportagem 

 

*Alexandra Boing, Fabrício Menegon e Lauro Mattei: 

Após SC atingir 100 mil casos de coronavírus, relembre evolução da doença no estado 

 

*Lúcio José Botelho: 

Perto dos 100 mil casos de coronavírus, SC ainda não chegou ao pico da pandemia, dizem 

especialistas 

 

 

 

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

 

 

*A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e a Secretaria de Ações Afirmativas e 

Diversidades (SAAD) comunicam a concessão de auxílio emergencial e excepcional de 

permanência a estudantes indígenas e quilombolas ingressantes em 2020-1 em cursos de 

graduação da UFSC, considerando a vulnerabilidade socioeconômica, a demanda 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/especialista-explica-as-fases-de-testagem-para-vacinas-contra-a-covid-19
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ao-vivo-reforma-da-previdencia-de-florianopolis-e-vacina-contra-a-covid-19-sao-temas-do
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ao-vivo-reforma-da-previdencia-de-florianopolis-e-vacina-contra-a-covid-19-sao-temas-do
https://ndmais.com.br/saude/especialista-fala-das-vacinas-em-desenvolvimento-no-mundo/
https://tribunaonline.com.br/governo-e-cientistas-ainda-nao-tem-acordo-sobre-quem-vai-ser-vacinado-primeiro
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1597101201493&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fsem-doses-para-todos-definicao-de-criterio-para-vacinacao-contra-covid-19-gera-debate-no-brasil-24575333&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=c2eb8da8111fdf7835997d4984f0df52
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1597101201493&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fsem-doses-para-todos-definicao-de-criterio-para-vacinacao-contra-covid-19-gera-debate-no-brasil-24575333&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=c2eb8da8111fdf7835997d4984f0df52
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=0&r=1597101491500&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fdefinicao-de-quem-tera-prioridade-em-vacina-contra-covid-opoe-governo-cientistas-no-brasil-24577350&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=65bf0ff957fb9fc33ec8e104d563c160
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=0&r=1597101491500&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fdefinicao-de-quem-tera-prioridade-em-vacina-contra-covid-opoe-governo-cientistas-no-brasil-24577350&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=65bf0ff957fb9fc33ec8e104d563c160
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/08/10/definicao-de-quem-tera-prioridade-em-vacina-contra-covid-opoe-governo-e-cientistas-no-brasil
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/08/10/definicao-de-quem-tera-prioridade-em-vacina-contra-covid-opoe-governo-e-cientistas-no-brasil
https://outraspalavras.net/outrasaude/digitaisnatragedia/
https://epoca.globo.com/mundo/do-satelite-vacina-entenda-significado-do-nome-sputnik-para-russia-24579714
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/10/atividades-fisicas-e-permanencia-em-praias-seguem-proibidas-na-grande-florianopolis-veja-quais-sao-restricoes-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/10/atividades-fisicas-e-permanencia-em-praias-seguem-proibidas-na-grande-florianopolis-veja-quais-sao-restricoes-contra-covid-19.ghtml
https://ndmais.com.br/educacao/aumento-de-casos-entre-criancas-traz-alerta-sobre-volta-as-aulas/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/08/09/transporte-em-tempos-de-coronavirus-e-tema-do-caminhos-da-reportagem.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/transporte-em-tempos-de-coronavirus-e-tema-do-caminhos-da-reportagem
https://www.istoedinheiro.com.br/transporte-em-tempos-de-coronavirus-e-tema-do-caminhos-da-reportagem/
https://www.cenariomt.com.br/mundo/transporte-em-tempos-de-coronavirus-e-tema-do-caminhos-da-reportagem/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/08/apos-sc-atingir-100-mil-casos-de-coronavirus-relembre-evolucao-da-doenca-no-estado.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/perto-dos-100-mil-casos-de-coronavirus-sc-continua-longe-do-pico-da-pandemia-dizem
https://www.nsctotal.com.br/noticias/perto-dos-100-mil-casos-de-coronavirus-sc-continua-longe-do-pico-da-pandemia-dizem


emergencial de recursos para a subsistência, e a falta de abertura de inscrições e 

indefinição para o programa Bolsa Permanência MEC (Portaria nº 389/2013, de 9 de maio 

de 2013) até o presente momento: 

UFSC comunica concessão de auxílio emergencial para estudantes indígenas e 

quilombolas 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*De um momento para o outro, as instituições de saúde tiveram que rever toda a sua 

estrutura, organizar novos espaços e, principalmente, reforçar o quadro de pessoal para 

enfrentar a pandemia da Covid-19. No Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de 

São Thiago (HU-UFSC) não foi diferente, e em vários setores foi preciso montar uma 

verdadeira força-tarefa para garantir que tudo fosse feito com a agilidade necessária, sem 

atropelar as exigências legais: 

HU monta força-tarefa para garantir contratações de emergência e manter trabalhos 

durante pandemia  

HU-UFSC monta força-tarefa para contratações de emergência durante a pandemia do 

coronavírus 

 

 

*O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, recebeu seis novos aparelhos de anestesia, utilizados em salas 

cirúrgicas. Adquiridos por aproximadamente R$ 1,4 milhão, os equipamentos fazem parte 

do plano de renovação do parque tecnológico da instituição: 

Hospital universitário de Santa Catarina recebe novos aparelhos de anestesia 

 

 

6) Parcerias 

 

 

*Nohs Somos: 

Aplicativo mapeia e avalia empresas e lugares que promovem inclusão, lazer e segurança 

a comunidade LGBTI+ 

 

 

7) Diversos 

 

 

*O campus da UFSC em Florianópolis estava esvaziado na manhã desta terça-feira, 11 de 

agosto, data em que se comemora o Dia do Estudante. Nesse ambiente, em frente à 

Biblioteca Universitária, o chefe do Gabinete Áureo Mafra de Moraes em entrevista ao SBT 

Meio Dia, sobre o significado da data e a retomada do ensino na instituição: 

UFSC na Mídia: o Dia do Estudante na UFSC, em tempos de pandemia 

 

 

https://www.jornalfloripa.com.br/geral/ufsc-comunica-concessao-de-auxilio-emergencial-a-estudantes-indigenas-e-quilombolas/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/ufsc-comunica-concessao-de-auxilio-emergencial-a-estudantes-indigenas-e-quilombolas/
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https://noticias.ufsc.br/2020/08/hu-monta-forca-tarefa-para-garantir-contratacoes-de-emergencia-e-manter-trabalhos-durante-pandemia/
https://ocp.news/geral/hu-ufsc-monta-forca-tarefa-para-contratacoes-de-emergencia-durante-a-pandemia-do-coronavirus
https://ocp.news/geral/hu-ufsc-monta-forca-tarefa-para-contratacoes-de-emergencia-durante-a-pandemia-do-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/hospital-universitario-de-santa-catarina-recebe-novos-aparelhos-de-anestesia
https://www.economiasc.com/2020/08/09/aplicativo-mapeia-e-avalia-empresas-e-lugares-que-promovem-inclusao-lazer-e-seguranca-a-comunidade-lgbti/
https://www.economiasc.com/2020/08/09/aplicativo-mapeia-e-avalia-empresas-e-lugares-que-promovem-inclusao-lazer-e-seguranca-a-comunidade-lgbti/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/ufsc-na-midia-o-dia-do-estudante-na-ufsc-em-tempos-de-pandemia/


*Projeto voluntário de estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina arrecada 2 

toneladas de alimentos: 

Estudantes da UFSC fazem campanha para arrecadar alimentos 

https://globoplay.globo.com/v/8759966/

