
 



14 a 20 de agosto de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*O Laboratório de Eletromagnetismo e Compatibilidade Eletromagnética (MagLab) do 

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) tem auxiliado diversas empresas e entidades na adequação de 

equipamentos eletroeletrônicos relacionados com a Covid-19: 

MagLab auxilia na adequação de equipamentos relacionados à Covid-19 

 

 

*Diálogo fraterno evoluiu para uma pesquisa de desenvolvimento de um robô móvel de 

baixo custo para desinfecção de ambientes: 

Robô móvel de baixo custo para desinfectar ambientes é desenvolvido em pesquisa na 

UFSC 

Robô móvel de baixo custo para desinfectar ambientes é desenvolvido em pesquisa na 

UFSC 

 

 

*Pesquisadores da UFSC desenvolveram instrumento que identifica os principais motivos 

que influenciam as pessoas a adotar medida no combate à Covid-19: 

Pressão social é determinante no distanciamento, diz estudo 

 

 

*Pesquisadores de três universidades federais trabalham para desenvolver substância 

para bloquear a principal enzima do novo coronavírus: 

Pesquisa testa uso de fármacos a partir de plantas comestíveis contra coronavírus 

 

 

*Testes foram realizados pelo laboratório Núcleo Vitro e pelo laboratório de virologia: 

Empresa de Joinville é a primeira do país a usar nanotecnologia para reduzir agentes virais 

e bactérias de embalagens 

 

 

*Estudos para o desenvolvimento de vacinas: 

Entenda o que é necessário para que haja uma vacina contra a Covid-19 

 

 

*Matriz Gutai: 

207 mortes de Covid-19 em Joinville: ―Estamos no pior momento‖, diz secretário de Saúde 
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2) Disponibilização de materiais online / realização de atividades online /  suporte / extensão 

 

 

*O Projeto Acolhe CED visa promover atenção psicossocial em educação e saúde aos 

estudantes do Centro de Ciências da Educação (CED) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC): 

Projeto Acolhe CED realiza 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 apresenta boletim sobre panorama da Covid-

19 em SC 

 

 

*A dica para quem já faz ou quer começar a fazer yoga é acompanhar as aulas do Projeto 

Práticas Corporais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Elas 

acontecem duas vezes na semana, às segundas e quartas-feiras, às 16h, pelo YouTube: 

UFSC disponibiliza aulas de yoga gratuitas pelo YouTube duas vezes por semana 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Lauro Mattei: 

Grande Florianópolis tem uma das maiores taxas de crescimento do coronavírus, alerta 

UFSC 

Pesquisador alerta para taxa de crescimento do novo coronavírus na Grande Florianópolis 

 

*Carlos Zanetti: 

Fake news sobre vacinas contra a covid-19 ameaçam combate à doença 

 

*Fabrício Menegon: 

Governo do Estado se mostra lento na reação ao coronavírus em Santa Catarina 

 

*Fabrício Menegon, Giuliano Boava e Julian Borba: 

SC chega ao 5º mês de pandemia com escalada de casos e mortes; relembre os principais 

fatos 

 

*Daniel Mansur: 

O Assunto #254: A batalha entre seu corpo e o coronavírus 

―Parece que a Covid-19 não quer me deixar‖, diz o paciente que convive com sintomas há 

mais de 50 dias 

 

*André Báfica: 

Conheça iniciativas catarinenses que envolvem a tecnologia para vencer a pandemia 
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*Fernando Hellmann: 

Vacina 

 

 

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

 

 

*O Conselho Universitário (CUn) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

aprovou, nesta quarta-feira, 19 de agosto, o parecer do conselheiro Ronaldo Barbosa que 

encaminhou pelo indeferimento dos pedidos de reconsideração de alguns pontos 

da Resolução Normativa nº 140/CUn/2020, que regulamentou a retomada das atividades 

de ensino na UFSC de forma não presencial: 

Conselho Universitário mantém dispositivos da resolução de retomada do ensino 

 

 

*A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodegesp) orienta que os 

servidores — docentes e técnico-administrativos — com deficiência que não preencheram 

o Questionário de Mapeamento, encaminhado pelo Ofício Circular n° 007/2020/Prodegesp, 

devem preenchê-lo e enviá-lo ao e-mail pcd.prodegesp@contato.ufsc.br, conforme 

orientações no site da Prodegesp: 

Prodegesp divulga orientações sobre trabalho remoto a servidores com deficiência 

 

 

*Encerram-se nesta quarta-feira, 19 de agosto, as inscrições para o curso 

intensivo Formação ao ensino não presencial, promovido pela Coordenadoria de 

Capacitação de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria 

com a equipe do LINC Digital – Laboratório de Inovação, Negócios e Cocriação: 

Inscrições para intensivo de preparação ao ensino não presencial terminam nesta quarta-

feira 

 

 

*O Calendário Suplementar Excepcional do semestre 2020.1 para os cursos de Graduação 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi aprovado na reunião do Conselho 

Universitário (CUn) realizada nesta terça-feira, 18 de agosto: 

Regularização de matrícula na UFSC começa no dia 24 de agosto 

 

 

*O Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes (Piape) oferecerá 

atividades para apoio ao ensino durante a retomada do semestre em formato não 

presencial: 

UFSC oferecerá Apoio Pedagógico para ensino não presencial 

 

 

*Com o retorno das atividades de ensino no dia 31 de agosto, a Coordenadoria de 

Capacitação de Pessoas (CCP), juntamente com a equipe do projeto LINC Digital, oferta 

curso a distância de 30 horas para formação ao ensino não presencial: 

Formação ao Ensino não presencial: curso tem 300 vagas e inscrições até esta quarta 
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* O Conselho Universitário (CUn) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

reúne-se em sessão extraordinária on-line nesta terça-feira, 18 de agosto, a partir das 

14h. A reunião aprecia o calendário acadêmico suplementar excepcional dos cursos de 

graduação relativo ao semestre 2020.1 e analisa destaques à Resolução Normativa que 

dispõe sobre o redimensionamento das atividades acadêmicas suspensas 

excepcionalmente pela pandemia de Covid-19, entre outros assuntos: 

Conselho Universitário realiza sessão extraordinária dia 18, terça-feira 

 

 

*A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) vai conceder auxílio emergencial a 

estudantes indígenas e quilombolas que tenham ingressado em cursos de graduação no 

primeiro semestre de 2020: 

UFSC concede auxílio emergencial a estudantes indígenas e quilombolas 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*Após a realização de adequações, um prédio, cedido pelo Centro de Tecnologias Sociais 

para Gestão da Água, vinculado ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), já pode ser utilizado pelos trabalhadores 

do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC). A 

disponibilização do alojamento tem o objetivo de oferecer uma rede de proteção aos 

profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19: 

Hospital Universitário disponibiliza alojamento de apoio para trabalhadores 

 

 

*As pesquisas desenvolvidas pelo Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São 

Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC) sobre Covid-19 foram 

destaque: 

UFSC na mídia: destaque para pesquisas sobre Covid-19 desenvolvidas pelo HU 

HU da UFSC é o hospital universitário com mais pesquisas sobre a Covid no país 

 HU/UFSC é o hospital universitário com mais pesquisas sobre a Covid-19 no país 

 

 

6) Parcerias 

 

 

* Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e Companhia Águas de Joinville: 

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

urbano 

 

 

7) Diversos 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) formou 194 doutores e 265 mestres 

em programas de pós-graduação durante a pandemia de Covid-19 – de 11 de março, 
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quando a Organização Mundial de Saúde elevou o estado de contaminação da doença, até 

31 de julho: 

UFSC forma 265 mestres e 194 doutores durante pandemia de Covid-19 

 

 

*O Ministério da Saúde lançou um documento com as perguntas mais frequentes sobre 

amamentação e Covid-19. O Serviço de Apoio à Amamentação da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) reforça que não há necessidade de se indicar um desmame 

abrupto no caso de a mãe ter suspeita ou confirmação da Covid-19: 

Serviço de Apoio à Amamentação divulga documento do Ministério da Saúde sobre Covid-

19 
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