
 



11 a 17 de setembro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Cita  instituições brasileiras envolvidas no desenvolvimento de vacinas contra a Covid: 

Investimentos farmacêuticos atenuam queda do PIB nacional  

Por que a vacina contra tuberculose vai ser testada para a covid-19 

 

 

*Laboratório de Virologia Aplicada – validação de laudo: 

Como garantir a saúde na volta ao trabalho durante a pandemia 

 

 

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

 

  

*O que são vacinas, uma breve história delas, quais os tipos, como são realizados os 

testes para chegar ao produto final e por que precisamos de uma para sair da crise: estas 

perguntas são respondidas pelo professor e pesquisador Oscar Bruna-Romero num vídeo 

produzido pela Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina: 

Professor da UFSC fala sobre o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus 

 

 

*Estão abertas as inscrições para o curso “Produção de Conteúdos Digitais: Videoaulas, 

Webconferências e Podcast”, que será oferecido na modalidade online: 

Curso de produção de videoaulas, webconferências e podcast recebe inscrições 

 

 

*O Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) promove, nesta terça-feira, 15 de setembro, a partir das 19h, o 

evento Impactos da Pandemia nos Preços dos Alimentos: 

Necat promove debate sobre impacto da pandemia nos preços dos alimentos 

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Boletim mostra desaceleração do ritmo de contágio da Covid-19 no Estado 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Ivânia Jann Luna: 

Luto pela Covid: com limitações do SUS, famílias buscam alternativas de ajuda psicológica  

https://www.semprefamilia.com.br/saude/vacinas-brasileiras-contra-covid-19-o-que-esperar/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/09/15/investimentos-farmaceuticos-atenuam-queda-do-pib-nacional-autor-nao-encontrado-14-09-2020/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/09/11/por-que-a-vacina-contra-tuberculose-vai-ser-testada-para-a-covid-19/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/como-garantir-a-saude-na-volta-ao-trabalho-durante-a-pandemia
http://lattes.cnpq.br/2472508053117517
https://noticias.ufsc.br/2020/09/professor-da-ufsc-fala-sobre-o-desenvolvimento-de-vacinas-contra-o-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/curso-de-producao-de-conteudos-digitais-videoaulas-webconferencias-e-podcast-recebe-inscricoes/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/necat-promove-debate-sobre-impacto-da-pandemia-nos-precos-dos-alimentos/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/boletim-do-necat-mostra-desaceleracao-do-ritmo-de-contagio-da-covid-19-no-estado/
https://ndmais.com.br/saude/luto-pela-covid-com-limitacoes-do-sus-familias-buscam-alternativas-de-ajuda-psicologica/


*Daniel Santos Mansur: 

#Verificamos: Casos de pólio no Sudão são reais, mas não foram causados diretamente 

por vacina 

#Verificamos: Casos de pólio no Sudão são reais, mas não foram causados diretamente 

por vacina 

Por dentro de um laboratório de produção de vacina 

 

*Julian Borba: 

Saiu no impresso: A evolução da pandemia em São Francisco do Sul 

 

 

4) Diversos 

 

 

*Estão abertas de 8 a 18 de setembro as inscrições para ministrantes de minicursos, que 

poderão propor atividades on-line com duas horas de duração: 

Inscrições para ministrantes de minicursos na 18ª Sepex abertas até sexta-feira, dia 18 

 

 

*O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Brasil Plural, sediado na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), lançou um edital para a seleção de Bolsistas de 

Iniciação Científica (IC) entre estudantes de graduação dos campi de Florianópolis e 

Curitibanos: 

Instituto Brasil Plural seleciona bolsistas para projeto de pesquisa 

 

 

*Parceria – FIBER INOVA: 

A nanotecnologia pode vencer uma guerra contra um Covid-19? 

https://br.financas.yahoo.com/noticias/casos-polio-sudao-nao-foram-causados-por-vacina-115439328.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/casos-polio-sudao-nao-foram-causados-por-vacina-115439328.html
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/09/11/verificamos-polio-sudao-vacina/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/09/11/verificamos-polio-sudao-vacina/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/como-funciona-um-laboratorio-de-producao-de-vacinas
http://www.correiofrancisquense.com.br/noticias/geral/saiu-no-impresso-a-evolu%C3%A7%C3%A3o-da-pandemia-em-s%C3%A3o-francisco-do-sul-1.2259834
https://noticias.ufsc.br/2020/09/inscricoes-para-ministrantes-de-minicursos-na-18a-sepex-abertas-ate-sexta-feira-dia-18/
https://brasilplural.paginas.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/instituto-brasil-plural-seleciona-bolsistas-para-projeto-de-pesquisa/
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/33083-a-nanotecnologia-pode-vencer-a-guerra-contra-a-covid-19

