
 



10 a 16 de julho de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão 

 

 

*International Journal of Gynecology and Obstetrics – Gestantes e Covid-19: 

UFSC na mídia: Brasil tem 77% das mortes de gestantes por Covid-19, diz estudo 

Covid mata mais grávidas no Brasil 

Das 160 mortes de grávidas por covid-19 no mundo, 124 ocorreram no Brasil 

Brasil tem oito em cada dez mortes de gestantes e puérperas por coronavírus no mundo 

Covid-19 mata mais grávidas no Brasil do que no resto do mundo, diz estudo 

Cinco grávidas morreram por Covid-19 na PB, afirma pesquisadora da UFCG 

Por que o Brasil é o país com mais mortes de gestantes por covid-19 

Oito em cada dez gestantes e puérperas que morrem de coronavírus no mundo eram 

brasileiras 

Brasil tem 77% das mortes de gestantes e puérperas por Covid-19 registradas no mundo, 

diz estudo 

Entre grávidas, brasileiras são as maiores vítimas da Covid-19 no mundo 

  

 

*Mini Reunião Anual Virtual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

trarão discussões sobre a educação nos novos tempos: 

„Educação nos novos tempos‟ é tema de reunião virtual da SBPC 

Especialistas debatem a volta às aulas pós-pandemia 

“Educação nos novos tempos” é tema das atividades da Mini Reunião Anual Virtual da 

SBPC desta quarta-feira 

 

 

*Uma pesquisa inédita no Brasil irá recrutar voluntários entre profissionais de saúde em 

situação de estresse e ansiedade provocada pelo enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus: 

UFSC testará cannabis em profissionais de saúde da linha frente do combate à Covid-19 

Novo estudo reforça possível eficácia da cannabis no tratamento do coronavírus 

UFSC testa Cannabis oil contra Covid 19 

UFSC testará cannabis em profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-

19 

Cannabis medicinal: avanços 

 

 

*Por meio de levantamentos documentais, questionários e entrevistas, uma rede de 

pesquisa multicêntrica nacional irá avaliar o cuidado de enfermagem a pacientes com 

Covid-19 em hospitais universitários brasileiros: 

Covid-19: UFSC coordena projeto em rede nacional que avaliará o cuidado de 

enfermagem 

 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/07/ufsc-na-midia-brasil-tem-77-das-mortes-de-gestantes-por-covid-19-diz-estudo/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/15/covid-mata-mais-gravidas-no-brasil.htm
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/07/11954603-das-160-mortes-de-gravidas-por-covid-19-no-mundo--124-ocorreram-no-brasil.html
https://www.msn.com/pt-br/saude/medicina/brasil-tem-oito-em-cada-dez-mortes-de-gestantes-e-pu%C3%A9rperas-por-coronav%C3%ADrus-no-mundo/ar-BB16M2vj?li=BB11Y69S
https://www.campos24horas.com.br/noticia/covid-19-mata-mais-gravidas-no-brasil-do-que-no-resto-do-mundo-diz-estudo
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/7/349543-cinco-gravidas-morreram-por-covid-19-na-pb-afirma-pesquisadora-da-ufcg
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/07/16/Por-que-o-Brasil-%C3%A9-o-pa%C3%ADs-com-mais-mortes-de-gestantes-por-covid-19
https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/oito-em-cada-dez-gestantes-e-puerperas-que-morreram-de-coronavirus-no-mundo-eram-brasileiras/
https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/oito-em-cada-dez-gestantes-e-puerperas-que-morreram-de-coronavirus-no-mundo-eram-brasileiras/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/14/brasil-tem-77percent-das-mortes-de-gestantes-e-puerperas-por-covid-19-registradas-no-mundo-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/14/brasil-tem-77percent-das-mortes-de-gestantes-e-puerperas-por-covid-19-registradas-no-mundo-diz-estudo.ghtml
https://claudia.abril.com.br/familia/gravidas-puerperias-maiores-vitimas-covid19-brasil/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/educacao-nos-novos-tempos-e-tema-de-reuniao-virtual-da-sbpc/
http://www.jornaldaciencia.org.br/especialistas-debatem-a-volta-as-aulas-pos-pandemia/
http://www.jornaldaciencia.org.br/educacao-nos-novos-tempos-e-tema-das-atividades-da-mini-reuniao-anual-virtual-da-sbpc-desta-quarta-feira/
http://www.jornaldaciencia.org.br/educacao-nos-novos-tempos-e-tema-das-atividades-da-mini-reuniao-anual-virtual-da-sbpc-desta-quarta-feira/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/ufsc-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-da-linha-frente-do-combate-a-covid-19/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/novo-estudo-reforca-possivel-eficacia-da-cannabis-no-tratamento-do-coronavirus/
https://ndmais.com.br/saude/ufsc-testa-cannabis-oil-contra-covid-19/
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/ufsc-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-da-linha-frente-do-combate-a-covid-19
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/ufsc-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-da-linha-frente-do-combate-a-covid-19
https://www.ovale.com.br/_conteudo/viver/f3/2020/07/108657-cannabis-medicinal--avancos.html
https://noticias.ufsc.br/2020/07/covid-19-ufsc-coordena-projeto-em-rede-nacional-de-pesquisa-que-avaliara-o-cuidado-de-enfermagem/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/covid-19-ufsc-coordena-projeto-em-rede-nacional-de-pesquisa-que-avaliara-o-cuidado-de-enfermagem/


*Estudo utiliza a vacina BCG, usada contra a tuberculose, para desenvolver um imunizante 

contra a Covid-19: 

Brasileiros criam método inédito para diagnóstico da Covid-19 usando IA 

Brasileiros desenvolvem plataforma para diagnosticar covid-19 

Vacina contra tuberculose pode reduzir mortalidade de Covid 

Santa Catarina é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

Santa Catarina é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

Santa Catarina é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

Santa Catarina é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

SC é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

Estado é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

SC: Estado é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

SC: Estado é destaque em pesquisas de combate à Covid-19 

Coronavírus em SC: estado é destaque em pesquisas de combate à covid-19 

Coronavírus em SC: estado é destaque em pesquisas de combate à covid-19 

Covid-19: Maioria das pesquisas do Sul que recebem verba federal são de Santa Catarina 

Vacina contra tuberculose pode reduzir mortalidade de Covid 

Coronavírus: Os brasileiros que pesquisam vacina contra a covid-19 usando a BCG 

Coronavírus: os brasileiros que pesquisam vacina contra a covid-19 usando a BCG 

UFSC coordena desenvolvimento de vacina contra novo coronavírus 

UFSC coordenará desenvolvimento de vacina contra coronavírus 

UFSC coordena desenvolvimento de vacina contra novo coronavírus 

 

 

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

Pré-história da Covid-19 nos esgotos de Barcelona 

Coronavírus no esgoto: vírus foi encontrado em outros países antes da China 

Não há evidência de imunidade de rebanho no Brasil, diz especialista 

Pesquisa analisa esgoto do ES para identificar presença do coronavírus 

Covid-19: autópsias revelam coágulos sanguíneos em 'quase todos os órgãos 

Novo coronavírus foi encontrado no esgoto de outros países antes da China 

Análise de esgoto pode revelar dados inéditos sobre o coronavírus no ES 

¿Es posible que el COVID 19 se propague por las aguas residuales? 

Quais as dúvidas em torno da origem do novo coronavírus 

Coronavírus já estava no esgoto de 4 países antes do primeiro caso na China, diz estudo 

Coronavírus pode estar presente nos esgotos do mundo desde 2019 

Coronavirus: cómo el hallazgo de rastros de SARS-CoV-2 en aguas residuales de 4 países 

(antes del brote en China) aumenta el misterio sobre su origen 

Como a descoberta de vestígios do coronavírus em águas residuais de 5 países (antes do 

surto na China) aumenta o mistério da origem do vírus 

El científico británico que cree que el coronavirus ya estaba en el mundo antes del brote en 

China 

Antes del primer caso en Wuhan, hubo rastros de COVID en cuatro países 

新冠肺炎时间线：研究显示多国疫情首次出现时间点或大幅提前 (Cronologia do Novo 

Coronavírus: Estudos mostram que o momento do primeiro surto em muitos 

países ...) 

 

 

https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/ufmg-testa-vacina-bcg-como-base-para-imunizante-contra-a-covid-19/102815
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/ufmg-testa-vacina-bcg-como-base-para-imunizante-contra-a-covid-19/102815
https://olhardigital.com.br/noticia/brasileiros-criam-metodo-inedito-para-diagnostico-da-covid-19-usando-ia/103570
https://olhardigital.com.br/video/brasileiros-desenvolvem-plataforma-para-diagnosticar-covid-19/103604
https://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/ciencia/vacina-contra-tuberculose-pode-reduzir-mortalidade-de-covid
http://otempodefato.com.br/artigos/santa-catarina-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243716
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/santa-catarina-e-destaque-em-pesquisas-de-combate-a-covid-19
http://www.fapesc.sc.gov.br/santa-catarina-e-destaque-em-pesquisas-de-combate-a-covid-19/
http://noticiadolitoral.com.br/sa%C3%BAde/santa-catarina-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243476
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/sc-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243485
http://www.testonoticias.com.br/geral/estado-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243478
http://polopoly10.suitasistemas.com/adjori-sc/geral/sc-estado-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243585
http://rcnonline.com.br/geral/sc-estado-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243585
http://www.informativoregional.net/sa%C3%BAde/coronav%C3%ADrus-em-sc-estado-%C3%A9-destaque-em-pesquisas-de-combate-%C3%A0-covid-19-1.2243561
https://jornalfolhalitoral.com.br/2020/07/14/coronavirus-em-sc-estado-e-destaque-em-pesquisas-de-combate-a-covid-19/
https://omunicipioblumenau.com.br/covid-19-maioria-das-pesquisas-do-sul-que-receberao-verba-federal-sao-de-santa-catarina/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/07/13/vacina-contra-tuberculose-pode-reduzir-mortalidade-de-covid.htm
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53355214
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/07/12/coronavirus-os-brasileiros-que-pesquisam-vacina-contra-a-covid-19-usando-a-bcg.htm
https://globoplay.globo.com/v/8687866/
https://www.economiasc.com/2020/07/10/ufsc-coordenara-desenvolvimento-de-vacina-contra-coronavirus/
http://www.michelteixeira.com.br/ufsc-coordena-desenvolvimento-de-vacina-contra-novo-coronavirus/
https://www.abrilabril.pt/internacional/pre-historia-da-covid-19-nos-esgotos-de-barcelona
https://ricmais.com.br/noticias/coronavirus/coronavirus-esgoto/
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/nao-ha-evidencia-de-imunidade-de-rebanho-no-brasil-diz-especialista/103469
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/07/13/pesquisa-analisa-esgoto-do-es-para-identificar-presenca-do-coronavirus.ghtml
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-autopsias-revelam-coagulos-sanguineos-em-quase-todos-os-orgaos/103383
https://canaltech.com.br/saude/novo-coronavirus-foi-encontrado-no-esgoto-de-outros-paises-antes-da-china-167883/
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/analise-de-esgoto-pode-revelar-dados-ineditos-sobre-o-coronavirus-no-es-0720
https://www.elsol.com.ar/es-posible-que-el-covid-19-se-propague-por-las-aguas-residuales
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/07/11/Quais-as-d%C3%BAvidas-em-torno-da-origem-do-novo-coronav%C3%ADrus
https://revistaforum.com.br/noticias/coronavirus-ja-estava-no-esgoto-de-4-paises-antes-do-primeiro-caso-na-china-diz-estudo/
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/coronavirus-pode-estar-presente-nos-esgotos-do-mundo-desde-2019/103316
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53358407
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53358407
https://www.explica.co/how-the-discovery-of-traces-of-the-coronavirus-in-wastewater-from-5-countries-before-the-outbreak-in-china-increases-the-mystery-of-the-origin-of-the-virus/
https://www.explica.co/how-the-discovery-of-traces-of-the-coronavirus-in-wastewater-from-5-countries-before-the-outbreak-in-china-increases-the-mystery-of-the-origin-of-the-virus/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/covid-19-el-cientifico-britanico-que-cree-que-el-coronavirus-ya-estaba-en-el-mundo-antes-del-brote-en-china-nczg-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/covid-19-el-cientifico-britanico-que-cree-que-el-coronavirus-ya-estaba-en-el-mundo-antes-del-brote-en-china-nczg-noticia/
https://www.24con.com/nota/201711-antes-del-primer-caso-en-wuhan-ya-habia-rastros-del-virus-en-otros-cuatro-paises/
https://k.sina.com.cn/article_6235447924_v173a9627401900yivp.html?from=science


*Projeção feita por pesquisadores da Univille e da UFSC leva em conta dados de Joinville 

disponibilizados até 10/07. O objetivo é prever e se antecipar a um possível colapso na 

saúde: 

*Estudo prevê quando será a saturação do número de leitos de UTI em Joinville 

 

 

*Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia terá como foco os profissionais de saúde 

e grupos vulneráveis: 

*Estudo vai mostrar os impactos sociais da pandemia 

 

 

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

 

 

*O painel “Saúde Coletiva face-a-face: diálogos e interfaces em tempos de pandemia” 

receberá a professora Maria Cristina Marino Calvo para Diálogo 9: “Telessaúde: desafios e 

potenciais oriundos da Covid-19”: 

Painel nesta quinta sobre „Telessaúde: desafios e potenciais oriundos da Covid-19‟ 

 

 

*O Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS) da UFSC convida a comunidade a 

participar do Ciclo de Palestras Virtuais, entre os dias 14 e 30 de julho, com início às 18h, 

onde os professores do CFS abordam conceitos básicos e patológicos sobre o 

funcionamento de diversos órgãos humanos, como o cérebro, coração, glândulas 

endócrinas etc: 

„Fisiologia sem Fronteiras‟: Ciclo de Palestras Virtuais inicia nesta terça 

 

 

*Publicações  realizadas pelo Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Desemprego pode ter atingido 17% dos catarinenses em maio, aponta artigo 

Novo boletim sobre a Covid-19 é divulgado pelo Núcleo de Estudos de Economia 

Catarinense 

Covid-19: novo boletim aborda aceleração do vírus em SC 

 

 

*O LINC Digital está oferecendo cursos on-line semanais com dicas e preparação para as 

aulas acadêmicas não presenciais: 

LINC Digital oferece cursos voltados à preparação para aulas acadêmicas não presenciais 

 

 

*O Projeto Releituras – Livro Acessível, em conjunto com a Radioteatro UFRJ, lançou uma 

coletânea de contos e crônicas de Clarice Lispector em forma de audiolivro, em 

homenagem ao centenário da autora em 2020: 

Projeto #QuarentenaArteUFSC apresenta coletânea de audiolivros de Clarice Lispector 

 

 

https://ndmais.com.br/saude/estudo-preve-saturacao-do-numero-de-leitos-de-uti-em-joinville-por-volta-do-dia-20-7/
https://avozdaserra.com.br/noticias/estudo-vai-mostrar-os-impactos-sociais-da-pandemia
https://noticias.ufsc.br/2020/07/painel-nesta-quinta-sobre-telessaude-desafios-e-potenciais-oriundos-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/fisiologia-sem-fronteiras-ciclo-de-palestras-virtuais-inicia-nesta-terca/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/desemprego-pode-ter-atingido-17-dos-catarinenses-em-maio-aponta-artigo/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/novo-boletim-sobre-a-covid-19-e-divulgado-pelo-nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/novo-boletim-sobre-a-covid-19-e-divulgado-pelo-nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/covid-19-novo-boletim-aborda-aceleracao-do-virus-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/linc-digital-oferece-cursos-voltados-a-preparacao-para-aulas-academicas-nao-presenciais/
https://projetoreleituras.com.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/projeto-quarentenaarteufsc-apresenta-coletanea-de-audiolivros-de-clarice-lispector/


*Com o objetivo de ajudar as pessoas a lidar com os sentimentos advindos da pandemia, 

o Museu da Língua Portuguesa, instituição vinculada ao Estado de São Paulo, lançou o 

projeto virtual A Palavra no Agora, que estimula o público a pensar e processar esse 

momento complexo a partir de exercícios de escrita: 

Laboratório da UFSC integra projeto de estímulo ao uso da palavra para combater efeitos 

da pandemia 

O projeto que propõe lidar com a pandemia através da escrita 

Museu da Língua Portuguesa lança projeto que usa a palavra para lidar com as dores da 

pandemia 

Museu da Língua Portuguesa lança projeto de escrita para lidar com o sofrimento causado 

pela pandemia 

 

 

*Como podemos entender o impacto da COVID-19 em Santa Catarina no campo da 

educação? Quais cenários podemos considerar diante desta situação, em temos de 

trabalho, labor, ação e indivíduo? As professoras Kalina Salaib Springer (UFSC), Luciana 

Vieira (Rede Educacional de SC) e Vivian da Silva Celestino Reginato 

(UFSC/Coordenadora do Projeto CoronaGIS) irão discutir estas questões na segunda live 

do Projeto CoronaGIS: 

Live do Projeto CoronaGIS discute o impacto da Covid-19 na educação em Santa Catarina 

 

 

*O Núcleo Ciência Digital da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

produziu vídeoaula sobre o conceito de Aerossol, a partir da confirmação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de que a transmissão do novo coronavírus pode ocorrer pelo ar: 

Coronavírus e a físico-química do aerossol 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Rodrigo Zárate-Bladés: 

Descarte de milhões de máscaras na pandemia pode virar problema ambiental 

 

*Rodrigo Moretti: 

Durante a pandemia, não há dados sobre saúde da população LGBTI+, diz pesquisador da 

UFSC 

 

*Fabrício Menegon: 

SC está entre os Estados do país com maior tendência de alta de mortes por coronavírus 

Em novo decreto contra o coronavírus, competições esportivas e eventos 

Com aumento de mortes por Covid-19 em SC e ocupação superior a 70% em UTIs, 

especialistas alertam para necessidade de novas restrições 

 

*Fabrício Menegon e Lauro Mattei: 

Em novo decreto contra coronavírus, SC proíbe competições esportivas e eventos 

 

 

https://museudalinguaportuguesa.org.br/
http://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/laboratorio-da-ufsc-integra-projeto-do-museu-da-lingua-portuguesa-de-estimulo-ao-uso-da-palavra-para-combater-efeitos-da-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/laboratorio-da-ufsc-integra-projeto-do-museu-da-lingua-portuguesa-de-estimulo-ao-uso-da-palavra-para-combater-efeitos-da-pandemia/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/07/15/O-projeto-que-prop%C3%B5e-lidar-com-a-pandemia-atrav%C3%A9s-da-escrita
https://www.hypeness.com.br/2020/07/museu-da-lingua-portuguesa-lanca-projeto-que-usa-a-palavra-para-lidar-com-as-dores-da-pandemia/
https://www.hypeness.com.br/2020/07/museu-da-lingua-portuguesa-lanca-projeto-que-usa-a-palavra-para-lidar-com-as-dores-da-pandemia/
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/museu-da-lingua-portuguesa-lanca-projeto-de-escrita-para-lidar-com-o-sofrimento-causado-pela-pandemia
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/museu-da-lingua-portuguesa-lanca-projeto-de-escrita-para-lidar-com-o-sofrimento-causado-pela-pandemia
https://coronagis.com/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/live-do-projeto-coronagis-discute-o-impacto-da-covid-19-na-educacao-em-santa-catarina/
https://cienciadigital.paginas.ufsc.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bh-1ObK-6aU&feature=youtu.be
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*Oscar Bruna-Romero: 

Mercados e shoppings fechados aos domingos 

 

*Edison Fedrizzi: 

Pesquisadores de SC testam vacinas contra o Coronavírus 

 

*Daniel Mansur: 

Anticorpos contra Covid-19 podem desaparecer em meses, sugere estudo britânico 

 

*Lúcio José Botelho: 

Quando Santa Catarina vai superar o pico de mortes e contágios por coronavírus 

Após atingir 97% de ocupação em UTIs, Grande Florianópolis adota ações integradas 

Após atingir 97% de ocupação em UTIs, Grande Florianópolis adota ações integradas 

Após atingir 97% de ocupação em UTIs, Grande Florianópolis adota ações integradas 

 

 

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

 

 

*O reitor Ubaldo Cesar Balthazar enviou, nesta terça-feira, 14 de julho, um documento aos 

membros do Conselho Universitário, no qual avalia a conclusão do processo sobre a 

retomada do ensino na UFSC e revela ser alvo de ameaças e intimidações: 

Reitor avalia conclusão do processo sobre a retomada do ensino na UFSC 

 

 

*Retomada das atividades de ensino na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Conselho Universitário decide sobre retomada do ensino e calendário excepcional nesta 

sexta 

Conselho Universitário da UFSC decide sobre reforma do ensino e calendário excepcional 

nesta sexta-feira 

UFSC decide volta às aulas em votação nesta sexta-feira 

UFSC decide retorno de aulas em votação marcada para sexta-feira 

Reitor avalia conclusão do processo sobre a retomada do ensino na UFSC 

 

 

*A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da UFSC, tendo em vista a suspensão das 

atividades acadêmicas com o consequente fechamento dos restaurantes universitários, a 

necessidade de complementação financeira para suprir as necessidades nutricionais dos 

estudantes, e as recomendações dos órgãos de saúde pública, estabelece as normas para 

o quinto ciclo do Programa Emergencial de Apoio ao Estudante da UFSC em razão da 

pandemia da Covid-19: 

Inscrições para 5º ciclo do Programa Emergencial de Apoio ao Estudante 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

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

realizando uma força-tarefa para testar a infecção por coronavírus em profissionais de 
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saúde e pacientes do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-

UFSC):  

Força-tarefa de pesquisadores agiliza testes de Covid-19 no HU 

Força-tarefa de pesquisadores agiliza testes de Covid-19 no HU-UFSC em Florianópolis 

Força-tarefa de pesquisadores da UFSC agiliza testes de Covid-19 no HU 

 

 

*Mais de 560 pessoas receberam atendimento especializado individuais ou em grupos de 

apoio psicológico e emocional. A iniciativa criada no Hospital Universitário Professor 

Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) tem como objetivo de oferecer apoio a 

profissionais do HU e pessoas da comunidade, acolhendo, discutindo e oferecendo 

alternativas para enfrentar os impactos emocionais e psíquicos causados pela pandemia 

do coronavírus: 

Profissionais e comunidade recebem apoio para enfrentar sofrimento emocional 

 

 

*O Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Hospital Universitário Professor Polydoro 

Ernani de São Thiago (HU/UFSC), criado oficialmente em maio deste ano, tem o objetivo 

de definir ações estratégicas na instituição para mitigar os riscos de transmissão do 

coronavírus e garantir assistência segura aos pacientes, dentro da política do Ministério da 

Saúde para enfrentamento da pandemia: 

Comitê define ações estratégicas para mitigar transmissão de coronavírus no HU 

 

 

6) Medicamentos contra a Covid-19 

 

Especialistas alertam para tratamento com ivermectina 

Joinville recebe primeira remessa com 9,5 mil comprimidos de cloroquina 

Médicos de SC lançam manifesto contra cloroquina e ivermectina no tratamento da covid-

19 

Governo de Santa Catarina distribuirá cloroquina a municípios 

 

 

7) Parcerias 

 

 

*Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN/SC): 

Lacen recebe insumos e equipamentos para agilizar resultados de exames 

Lacen recebe insumos para agilizar exames 

Covid-19 in SC: Lacen recebe insumos e equipamentos para agilizar resultados de exames 

SC recebe insumos e equipamentos para agilizar resultados de exames 

SC recebe insumos e equipamentos para agilizar resultados de exames 

 

 

*Tribunal de Contas de Santa Catarina: 

Levantamento do TCE aponta que medidas de isolamento já pouparam mais de 200 vidas 

em SC 

Estudo aponta que isolamento social evitou cerca de 52% das mortes por Covid-19 em SC 
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*Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados para a Covid-19: 

Tecnologia no combate à pandemia 

 

 

*Parceira da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a plataforma de ensino on-

line Coursera está com as matrículas abertas até o dia 31 de julho: 

Plataforma de ensino on-line com cursos gratuitos tem matrículas abertas até dia 31 de 

julho 

 

 

8) Diversos 

 

 

*O reitor Ubaldo Cesar Balthazar visitou, nesta segunda-feira, 13 de julho, o presidente da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Julio Garcia. A audiência ocorreu após a 

aprovação, no dia 7 de julho, de uma moção proposta por um deputado estadual que 

manifesta repúdio ao reitor e alega “paralisação total” da UFSC: 

Defesa da UFSC: audiência do reitor com presidente da Alesc após moção de repúdio 

proposta por deputado 

Reitor da UFSC apresenta atividades desenvolvidas durante a pandemia 

 

 

*Uma carta aberta publicada na revista Sexualities por pesquisadores da UFSC, UFPR, 

UFRGS, USP, IFRS e Unifesp faz uma série de recomendações aos serviços de saúde em 

aspectos sobre cuidados com pessoas LGBTI+ em durante a pandemia de Covid-19: 

Carta aberta pede chamado à visibilidade e cuidados de saúde com pessoas LGBTI+ 
 

 

*Um grupo de pesquisadores da UFSC e UDESC, organizações não-governamentais 

(ONGs) e profissionais das áreas da saúde e educação iniciaram um movimento pela 

criação de um comitê intersetorial metropolitano que articule os 22 municípios da Grande 

Florianópolis, com a participação de órgãos de governo e da sociedade civil: 

Instituições e profissionais pedem comitê metropolitano e comitês municipais com 

participação da sociedade para tratar de assuntos da Covid-19 
Combate ao coronavírus na Grande Florianópolis deve ter gestão coletiva, propõem 

pesquisadores 
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