
 



19 a 25 de junho de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão 

 

 

*Equipe formada por professoras e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, dos 

centros de Educação e de Ciências Físicas e Matemáticas, elaborou um projeto de 

extensão para auxiliar, de forma online, profissionais e estudantes da rede estadual de 

ensino: 

Projeto de extensão da UFSC auxilia rede pública de ensino durante pandemia 

 

*Os desafios e barreiras que estudantes de graduação enfrentam para preparar suas 

próprias refeições, principalmente durante a pandemia da Covid-19, integram a 

pesquisa Nutrição é na cozinha! Habilidades Culinárias e Alimentação Saudável na 

universidade do Departamento de Nutrição, coordenado pela professora Manuela Mika 

Jomori: 

Pesquisa avalia dificuldades que estudantes de graduação encaram no preparo de 

refeições 

  

*“Desafios da Educação Jurídica: reflexões em tempos de pandemia“. O evento gratuito e 

on-line ocorre de 29 de junho a 3 de julho e os participantes recebem certificado de 2h por 

palestra: 

Abertas inscrições para seminário „Desafios da Educação Jurídica: reflexões em tempos de 

pandemia‟ 

 

* Webinar “Da concepção à certificação: os desafios no desenvolvimento de um ventilador 

pulmonar”, que será ministrado pelo professor da UFSC Saulo Güths, no dia 30 de junho 

de 2020, às 19h: 

„Os desafios no desenvolvimento de um ventilador pulmonar‟ é tema de webinar no dia 30 

 

*A Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

promove nesta quinta-feira, dia 25 de junho, entre as 14h e 15h30, o diálogo O que Itália, 

Espanha e Reino Unido podem nos ensinar a respeito de como lidar com a Covid-19: 

Pós em Saúde Coletiva promove diálogo sobre enfrentamento da pandemia na Itália, 

Espanha e Reino Unido 

 

*O webinar Aqui e lá: proteção social, pandemia e isolamento na Rússia, Moçambique e 

Espanha a ser realizado na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, a partir das 9h, irá 

debater a política e os serviços públicos de assistência social, além das condições de 

isolamento social da população vulnerável na conjuntura da pandemia da Covid-19 

naqueles países: 

Webinar discute proteção social, pandemia e isolamento na Rússia, Moçambique e 

Espanha 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/06/projeto-de-extensao-da-ufsc-auxilia-rede-publica-de-ensino-durante-pandemia/
https://forms.gle/vsTh2pXdVWnsAT2c6
https://forms.gle/vsTh2pXdVWnsAT2c6
http://lattes.cnpq.br/4424185760296352
http://lattes.cnpq.br/4424185760296352
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pesquisa-avalia-dificuldades-que-estudantes-de-graduacao-encaram-no-preparo-de-refeicoes/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pesquisa-avalia-dificuldades-que-estudantes-de-graduacao-encaram-no-preparo-de-refeicoes/
https://desafioseducacaopandemia.paginas.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/abertas-inscricoes-para-seminario-desafios-da-educacao-juridica-reflexoes-em-tempos-de-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/abertas-inscricoes-para-seminario-desafios-da-educacao-juridica-reflexoes-em-tempos-de-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/os-desafios-no-desenvolvimento-de-um-ventilador-pulmonar-e-tema-de-webinar-no-dia-30/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pos-em-saude-coletiva-promove-dialogo-sobre-enfrentamento-da-pandemia-na-italia-espanha-e-reino-unido/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pos-em-saude-coletiva-promove-dialogo-sobre-enfrentamento-da-pandemia-na-italia-espanha-e-reino-unido/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/webinar-discute-protecao-social-pandemia-e-isolamento-na-russia-mocambique-e-espanha/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/webinar-discute-protecao-social-pandemia-e-isolamento-na-russia-mocambique-e-espanha/


*O Núcleo Margens, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), e o Núcleo Nusserge, do Departamento de Serviço Social, divulgaram 

nesta terça-feira, 23 de junho, um documento de recomendações para homens com 

antecedentes de violência contra mulheres durante isolamento social, em razão da 

pandemia de Covid-19. As recomendações foram traduzidas e adaptadas a partir de texto 

elaborado pela Associação Conexus – Atenção, Formação e Investigação Psicossociais e 

Generalitat Catalunya, de Barcelona, na Espanha: 

Núcleos da UFSC divulgam recomendações sobre violência contra mulher na pandemia 

 

*Como são criados os medicamentos? Como eles podem ser utilizados para uma doença 

diferente da qual foi projetado? De casa, a pesquisadora e professora Juliana Paula da 

Silva responde estas perguntas para o episódio “Criação e reposicionamento de fármacos”, 

na série de vídeos Traduzindo ciência, produção da Agência de Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Traduzindo Ciência: criação e reposicionamento de fármacos 

 

*O professor Rogério Christofoletti, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é um dos palestrantes 

convidados do 10º Colóquio Internacional do Doutorado em Comunicação: 

Professor da UFSC debate comunicação na pandemia em evento internacional 

 

*Sétima edição do Boletim Covid-19 em SC - Núcleo de Estudos de Economia Catarinense 

(Necat): 

Boletim analisa avanço da Covid-19 pelos municípios catarinenses 

Dez cidades de SC concentram 51% dos casos 

 

*O Núcleo de Ética e Filosofia Política (Néfipo) do Departamento de Filosofia da UFSC 

publicou, na última quinta-feira, 18 de junho, o livro “Reflexões sobre uma pandemia”, uma 

coletânea de quinze ensaios de filósofos e filósofas convidados, com reflexões sobre a 

pandemia de Covid-19, a partir de questões da ética e da filosofia política: 

„Reflexões sobre uma Pandemia‟: núcleo de pesquisa da UFSC publica livro com ensaios 

sobre ética e filosofia política 

 

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

de Filosofia e Sociologia, ambos da UFSC, convidam para “Conversas sobre direitos 

humanos: Pandemia e violações de direitos humanos nas prisões”, no dia 29 de junho de 

2020, no Canal YouTube do IMDH: 

Live no dia 29 abordará pandemia e violações de direitos humanos nas prisões 

 

*Dentre os males da pandemia de Covid-19, a vulnerabilidade alimentar é um dos mais 

severos. No Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina 

(CCA/UFSC), um projeto coordenado pela professora Cristina M. Ribas dos Santos e com 

apoio dos técnicos administrativos Otávio Maghelly,  Nuno Campos, Marcelo 

Venturi,  Sebastião Magagnin, Elson de Oliveira e Antônio Marcos Miranda, no entanto, 

tem feito a diferença a 50 famílias da região sul de Florianópolis, distribuindo mais de 

250 quilos de alimentos em seu primeiro mês de atividade: 

Projeto de extensão da UFSC destina alimentos a famílias em vulnerabilidade 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/06/nucleos-da-ufsc-divulgam-recomendacoes-sobre-violencia-contra-mulher-na-pandemia/
http://lattes.cnpq.br/4212518034377124
http://lattes.cnpq.br/4212518034377124
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https://cca.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/projeto-de-extensao-da-ufsc-destina-alimentos-a-familias-em-vulnerabilidade/


*Coordenado pelo professor Daniel Granada da Silva Ferreira, do Campus Curitibanos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o projeto de extensão Culturas do 

Campo: as identidades de gerações tem por objetivo utilizar a arte e os meios de 

divulgação e comunicação a fim de expandir a cultura do campo: 

#QuarentenaArte: projeto de extensão promove cultura do Planalto Catarinense 

 

*As empresas catarinenses também assumiram seu papel no combate à pandemia 

causada pelo novo coronavírus. Para reforçar essas ações, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) destinou R$ 500 mil a produtos de uso 

imediato: 

Fapesc divulga empresas aprovadas em edital de incentivo a soluções contra a Covid-19 

 

*Nesse momento de isolamento social, crise econômica, sanitária e política, o Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia (NEPEGeo/CFH) promoveu o debate „Como 

e quando poderemos retornar as atividades presenciais na UFSC?‟, disponível no canal do 

YouTube do NEPEGeo: 

Núcleo da UFSC promove debate sobre retorno das atividades presenciais 

 

 

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

 

 

*O teleatendimento foi a saída encontrada pelos profissionais de Fonoaudiologia para 

atender alguns pacientes do HU que são encaminhados para o Ambulatório de Disfagia e 

Voz, Área F, por causa das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19: 

Pacientes com disfagia fazem consultas de fonoaudiologia a distância durante pandemia 

 

 

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

pandemia 

 

*Sérgio Freitas: 

Três creches irregulares são interditadas em SC por funcionarem durante a pandemia 

 

 

*Edison Fedrizzi: 

'A evolução da doença é completamente diferente do que a gente esperava' 

 

*Oscar Bruna-Romero: 

Contágio acelerado e fatal na região 

 

*Grazielly Baggenstoss: 

Entrevista: “Sempre tem limite quando há restrição de liberdades” 

Projeto da UFSC mapeia impactos da pandemia nas normas jurídicas brasileiras 

 

*Lúcio José Botelho: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762255J2&tokenCaptchar=03AGdBq25em2-vJCtv_9YrUxYpD9oVB4AXjn2JdNJ0qWcHJSf-PkeWK2wYHhJpgu1MpnyLT875bNiCJyG9sCZOANT116YvMePOFqmiPyNhrkuC00oa38s2KV3tA0ULBBjP4vwCqLTViGzMIz9_aSJieAh6k7tKIKPqa3VqHfSfO0dkE6GeEymg5jFw3k1jnAGmyfswcaOMKsRyRAA6Q3G3p2hDZ3LCDVhaxh2tUilAdc3MHrbTQBZpYwt7zDjLG-Nk7ASyIHrJIg7OAsATZnWf0XUifJUp1EHldgcN1wAw6H9gf6qJeMBzXHz48fjgIWU-S17MrvZ725rkfl0GcMZBxy8NTOL6cDgmr7x-0ZfuVLNE_iX0RraX-j5qUfc_WSdK-hCpYMr1IiM4GQDl04b-Vl1cdOQBEbsvEqHlRCn6X2D72-U1VPoWeOeg7fDQZlAFIKd0J1VgzOYvFTVCb03PZ_tIM6eTHTKLfA
https://noticias.ufsc.br/2020/06/quarentenaarte-projeto-de-extensao-promove-cultura-do-planalto-catarinense/
http://otempodefato.com.br/artigos/fapesc-divulga-empresas-aprovadas-em-edital-de-incentivo-a-solu%C3%A7%C3%B5es-contra-a-covid-19-1.2237518
https://www.youtube.com/channel/UCNvyqY3vkBSbbzpwoSNtCkA
https://www.youtube.com/channel/UCNvyqY3vkBSbbzpwoSNtCkA
https://noticias.ufsc.br/2020/06/nucleo-da-ufsc-promove-debate-sobre-retorno-das-atividades-presenciais/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pacientes-com-disfagia-fazem-consultas-de-fonoaudiologia-a-distancia-durante-pandemia/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/19/tres-creches-irregulares-sao-interditadas-por-funcionarem-durante-a-pandemia-em-balneario-camboriu.ghtml
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/305589/evolucao-da-doenca-e-completamente-diferente-do-qu.htm
https://diarinho.com.br/noticias/geral/contagio-acelerado-e-fatal-na-regiao/
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/entrevista-sempre-tem-limite-quando-ha-restricao-de-liberdades/
https://www.economiasc.com/2020/06/22/projeto-da-ufsc-mapeia-impactos-da-pandemia-nas-normas-juridicas-brasileiras/


Coronavírus: por que ocupação de UTIs não é melhor termômetro de gravidade da 

pandemia 

Coronavírus: por que ocupação de UTIs não é melhor termômetro de gravidade da 

pandemia 

 

*Alexandre Hohl: 

E se o novo coronavírus puder deixar quem teve a covid-19 com diabetes? 

 

 

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

 

 

*A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodegesp/UFSC) informou, 

nesta quarta-feira, 24 de junho, por meio de ofício circular, que os servidores técnico-

administrativos e docentes que possuem deficiência, assim como os que coabitam com 

pessoas pertencentes ao Grupo de Risco de contágio para a Covid-19 poderão ser 

cadastrados como membros desse Grupo na estrutura organizacional da UFSC: 

Coronavírus: pessoas com deficiência e coabitantes podem ser cadastrados como Grupo 

de Risco na UFSC 

 

 

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

reúne-se em sessão on-line nesta sexta-feira, 26 de junho, a partir das 14h: 

Conselho Universitário debate relatório do Comitê de Combate à Covid-19 nesta sexta, 26 

 

*Há cerca de um mês a Administração Central da UFSC criou uma estrutura e anunciou 

um plano para definir, de forma democrática e participativa, as condições para a oferta de 

alternativas a atividades de ensino. Esse plano foi finalizado e começa a ser apreciado 

nesta semana pelo Conselho Universitário (CUn): 

Entenda as propostas dos Subcomitês para a retomada das aulas na UFSC 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está empenhada em responder a um 

grande aumento de procura por cursos de capacitação profissional, principalmente os 

voltados para o uso de ferramentas e plataformas digitais de ensino e comunicação. 

Cursos e treinamentos oferecidos pela Coordenadoria de Capacitação de Pessoas (CCP), 

pelo Programa de Formação Continuada (Profor), pela Secretaria de Educação a 

Distância (Sead) e por núcleos de produção de conteúdos digitais criados a partir de um 

edital da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) rapidamente preencheram as vagas oferecidas: 

UFSC promove esforço para atender à grande procura por capacitações de docentes e 

técnicos 

 

*O Subcomitê Científico, estrutura parte do Comitê de Combate à Pandemia do COVID-19 

na UFSC, definiu, em seu relatório preliminar, os critérios e as fases para o retorno às 

atividades presenciais na instituição. A apresentação foi feita ao Conselho Universitário no 

dia 8 de junho e está disponível em vídeo: 

Subcomitê Científico oferece critérios e fases para retomada de atividades presenciais 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53145267
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53145267
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/06/23/coronavirus-por-que-ocupacao-de-utis-nao-e-melhor-termometro-gravidade-da-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/06/23/coronavirus-por-que-ocupacao-de-utis-nao-e-melhor-termometro-gravidade-da-pandemia.htm
https://luciahelena.blogosfera.uol.com.br/2020/06/23/e-se-o-novo-coronavirus-puder-deixar-quem-teve-a-covid-19-com-diabetes/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/06/Oficio_Circ._008.2020.PRODEGESP-_Casos_nao_previstos_nas_INs_assinado.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/06/coronavirus-pessoas-com-deficiencia-e-coabitantes-podem-ser-cadastrados-como-grupo-de-risco-na-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/coronavirus-pessoas-com-deficiencia-e-coabitantes-podem-ser-cadastrados-como-grupo-de-risco-na-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/conselho-universitario-debate-relatorio-final-do-comite-de-combate-a-covid-19-nesta-sexta-26/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-compoe-formalmente-os-comites-que-irao-propor-acoes-de-acompanhamento-da-pandemia-do-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-compoe-formalmente-os-comites-que-irao-propor-acoes-de-acompanhamento-da-pandemia-do-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/entenda-as-propostas-dos-subcomites-para-a-retomada-das-aulas-na-ufsc/
https://capacitacao.ufsc.br/
http://profor.prograd.ufsc.br/
https://portal.sead.ufsc.br/
https://proex.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-promove-esforco-para-atender-a-grande-procura-por-capacitacoes-de-docentes-e-tecnicos/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-promove-esforco-para-atender-a-grande-procura-por-capacitacoes-de-docentes-e-tecnicos/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/06/Relat%C3%B3rio_Subcomit%C3%AA_Cient%C3%ADfico.pdf
https://youtu.be/jPk_qIGUMV4?t=1600
https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-cientifico-oferece-criterios-e-fases-para-retomada-de-atividades-presenciais/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-cientifico-oferece-criterios-e-fases-para-retomada-de-atividades-presenciais/


*A excepcionalidade do período atual e os desafios que se apresentam de forma distinta 

para os diferentes cursos e unidades da UFSC pautaram os trabalhos do Subcomitê 

Acadêmico para o Combate à Pandemia do Covid-19 na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Em mais de uma dezena de reuniões, o grupo que reúne docentes e 

representantes discentes, com a participação também de técnicos, elaborou a pesquisa 

que identificou as condições para a realização de atividades pedagógicas não presenciais 

e as necessidades para o retorno do ensino presencial, fornecendo um diagnóstico 

detalhado da situação atual. Leia aqui o relatório preliminar elaborado pelo grupo: 

Subcomitê Acadêmico elabora diagnóstico institucional, proposta de Resolução e de 

Calendário Suplementar Excepcional 

 

*A realização de uma campanha de doação de equipamentos de informática, o empréstimo 

de equipamentos da UFSC aos estudantes e até a compra de computadores são algumas 

das propostas do Subcomitê de Assistência Estudantil para o Combate à Pandemia do 

Covid-19 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A proposta será o caminho 

para viabilizar a realização de atividades pedagógicas não presenciais na Universidade: 

Subcomitê de Assistência Estudantil prepara políticas de acesso às tecnologias para 

atividades acadêmicas não presenciais 

 

*O Subcomitê de Infraestrutura e Administração para o Combate à Pandemia do Covid-19 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) apresentou o primeiro relatório 

parcial de suas atividades: 

Subcomitê de Infraestrutura e Administração propõe ferramentas de gestão e analisa 

viabilidade para cumprir orientações científicas 

 

*A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) publicou nesta terça-feira, 23 de junho, 

o Edital nº 10/2020, que estabelece as normas para o Registro Prévio de Estudantes para 

Inclusão Digital da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

UFSC fará registro prévio de estudantes que precisem de empréstimo de computadores e 

acesso à Internet 

 

*Os relatórios e toda a documentação gerada pelo Comitê de Combate à Pandemia de 

Covid-19 na UFSC, o Comitê Assessor e os Subcomitês Acadêmico, de Assistência 

Estudantil, Científico, de Comunicação e de Infraestrutura e Administração estão 

disponíveis a toda a comunidade universitária por meio de processo cadastrado no 

Sistema de Processo Administrativo (SPA): 

UFSC disponibiliza relatórios dos subcomitês de Combate à Pandemia de Covid-19 

 

*A Equipe Multiprofissional de Acompanhamento aos Servidores da UFSC com Deficiência 

(EMAPCD) e a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodegesp) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) elaboraram um questionário para avaliar 

as condições de trabalho de servidores com deficiência durante a pandemia de Covid-19: 

Questionário da Prodegesp busca avaliar condições de trabalho de servidores com 

deficiência 

 

 

 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/06/a-ufsc-quer-ouvir-voce-pesquisa-aponta-opinioes-da-comunidade-universitaria-sobre-atividades-nao-presenciais-durante-a-pandemia/
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https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-academico-elabora-diagnostico-institucional-proposta-de-resolucao-e-de-calendario-suplementar-excepcional/
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https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-de-assistencia-estudantil-prepara-politicas-de-acesso-as-tecnologias-para-atividades-academicas-nao-presenciais/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-de-assistencia-estudantil-prepara-politicas-de-acesso-as-tecnologias-para-atividades-academicas-nao-presenciais/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/06/Relat%C3%B3rio_Subcomit%C3%AA_Infraestrutura_e_Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/06/Relat%C3%B3rio_Subcomit%C3%AA_Infraestrutura_e_Administra%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-de-infraestrutura-e-administracao-propoe-ferramentas-de-gestao-e-analisa-viabilidade-para-cumprir-orientacoes-cientificas/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/subcomite-de-infraestrutura-e-administracao-propoe-ferramentas-de-gestao-e-analisa-viabilidade-para-cumprir-orientacoes-cientificas/
http://prae.paginas.ufsc.br/files/2020/06/Edital-10-2020-PRAE-Programa-Emergencial-de-Inclus%C3%A3o-Digital.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pro-reitoria-de-assuntos-estudantis-fara-registro-previo-de-estudantes-que-precisem-de-emprestimo-de-computadores-e-acesso-a-internet/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pro-reitoria-de-assuntos-estudantis-fara-registro-previo-de-estudantes-que-precisem-de-emprestimo-de-computadores-e-acesso-a-internet/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/ufsc-disponibiliza-relatorios-dos-subcomites-de-combate-a-pandemia-de-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/questionario-da-prodegesp-busca-avaliar-condicoes-de-trabalho-de-servidores-com-deficiencia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/questionario-da-prodegesp-busca-avaliar-condicoes-de-trabalho-de-servidores-com-deficiencia/


5) Diversos 

 

Coren alerta para importância da capacitação no enfrentamento à pandemia 

 

Statkraft Brasil faz doações para combate ao coronavírus 

 

TCE avalia ações da educação em SC na pandemia; órgãos elaboram protocolo para 

retorno das aulas presenciais 

 

MPF dá 30 dias para UFSC adotar medidas para retomada de ensino 

 

MPF recomenda que UFSC adote medidas para retomada das aulas em 30 dias 

 

UFSC tem 30 dias para adotar medidas para retomada do ensino, recomenda MPF 

 

Hora da decisão: Universidades devem colocar ensino remoto em prática 

 

UFSC planeja retomada não presencial das aulas em julho 

 

UFSC apresenta proposta para retomar aulas com ensino remoto; veja o que muda 

 

UFSC apresenta proposta e aulas devem ser retomadas em julho 

 

UFSC conclui plano de retomada do ensino: 'Não teremos aulas presenciais enquanto a 

pandemia estiver entre nós', diz reitor 

 

 

UFSC planeja retomada não presencial das aulas em julho 

 

UFSC vai emprestar computadores e oferecer internet a estudantes para ensino remoto 

https://cidadeverde.com/coronavirus/109033/coren-alerta-para-importancia-da-capacitacao-no-enfrentamento-a-pandemia
https://paranashop.com.br/2020/06/statkraft-brasil-faz-doacoes-para-combate-ao-coronavirus/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/19/tce-avalia-acoes-da-educacao-em-sc-na-pandemia-orgaos-elaboram-protocolo-para-retorno-das-aulas-presenciais.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/19/tce-avalia-acoes-da-educacao-em-sc-na-pandemia-orgaos-elaboram-protocolo-para-retorno-das-aulas-presenciais.ghtml
https://ndmais.com.br/noticias/mpf-da-30-dias-para-ufsc-adotar-medidas-para-retomada-de-ensino/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1593060782173&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8647483%2F&syn=False&key=495715f3384bb451b99ef32d1f555b03
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-tem-30-dias-para-adotar-medidas-para-retomada-do-ensino-recomenda-mpf
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaoprofissional/2020/06/23/interna-educacaoprofissional-2019,866279/hora-da-decisao-universidades-devem-colocar-ensino-remoto-em-pratica.shtml
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1593060782166&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8648373%2F&syn=False&key=8a24d8eda98d2ab9b6c3b93379e24e45
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1593060782166&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8648373%2F&syn=False&key=8a24d8eda98d2ab9b6c3b93379e24e45
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-apresenta-proposta-para-retomar-aulas-com-ensino-remoto-veja-o-que-muda
https://ndmais.com.br/noticias/ufsc-apresenta-proposta-e-aulas-devem-ser-retomadas-em-julho/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1593115644132&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F06%2F24%2Fufsc-conclui-plano-de-retomada-do-ensino-nao-teremos-aulas-presenciais-enquanto-a-pandemia-estiver-entre-nos-diz-reitor.ghtml&syn=False&key=1c32ec5b25f6857835bcae6541c87655
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1593115644132&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F06%2F24%2Fufsc-conclui-plano-de-retomada-do-ensino-nao-teremos-aulas-presenciais-enquanto-a-pandemia-estiver-entre-nos-diz-reitor.ghtml&syn=False&key=1c32ec5b25f6857835bcae6541c87655
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1593115644132&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F06%2F24%2Fufsc-conclui-plano-de-retomada-do-ensino-nao-teremos-aulas-presenciais-enquanto-a-pandemia-estiver-entre-nos-diz-reitor.ghtml&syn=False&key=1c32ec5b25f6857835bcae6541c87655
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1593115644132&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F06%2F24%2Fufsc-conclui-plano-de-retomada-do-ensino-nao-teremos-aulas-presenciais-enquanto-a-pandemia-estiver-entre-nos-diz-reitor.ghtml&syn=False&key=1c32ec5b25f6857835bcae6541c87655
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1593115644129&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8648373%2F&syn=False&key=8a24d8eda98d2ab9b6c3b93379e24e45
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1593115644129&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8648373%2F&syn=False&key=8a24d8eda98d2ab9b6c3b93379e24e45
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-vai-emprestar-computadores-e-oferecer-internet-a-estudantes-para-ensino-remoto

