
 



21 a 27 de agosto de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

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

and Obstetrics: 

Câmara aprova proposta que obriga afastamento de gestantes durante a pandemia  

 

 

*Estudos para o desenvolvimento de vacinas: 

Made in Brazil: como estão as vacinas nacionais contra a Covid-19 

 

 

*Com eficácia cientificamente comprovada, virucida e bactericida possui registro da Anvisa 

e laudo validado pela UFSC – Laboratório de Virologia Aplicada e pela Unicamp: 

Primeiro antivírus brasileiro cientificamente comprovado pela Anvisa é lançado 

 

 

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

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Taxas de contágio da Covid-19 dão sinais de desaceleração em algumas microrregiões, 

aponta novo boletim do Necat 

 

 

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

de Filosofia e Sociologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) promovem, 

nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, às 9h30, a live Populações Indígenas em SC no 

contexto da Covid-19: sujeitos, estado e direitos: 

Situação das populações indígenas de SC na pandemia é tema de live na quinta, dia 27 

Live discute situação de populações indígenas em Santa Catarina no contexto da Covid-19 

 
 

*“Gratidão” é o título do novo trabalho da série “Na  quarentena”, do grupo 

teatral Ciclopatas, formado pela professora do Curso de Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) Dirce Waltrick do Amarante e por alunos e ex-alunos da 

Instituição: 

Grupo teatral „Ciclopatas‟ divulga novo vídeo 

 
 
 
 

https://www.extraclasse.org.br/saude/2020/08/camara-aprova-proposta-que-obriga-afastamento-de-gestante-durante-a-pandemia/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/vacinas-brasileiras-contra-covid-19-o-que-esperar/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/primeiro-antivirus-brasileiro-cientificamente-comprovado-pela-anvisa-e-lancado
https://noticias.ufsc.br/2020/08/taxas-de-contagio-da-covid-19-dao-sinais-de-desaceleracao-aponta-novo-boletim-do-necat/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/taxas-de-contagio-da-covid-19-dao-sinais-de-desaceleracao-aponta-novo-boletim-do-necat/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/situacao-das-populacoes-indigenas-de-sc-na-pandemia-e-tema-de-live-na-quinta-dia-27/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/live-discute-situacao-de-populacoes-indigenas-em-santa-catarina-no-contexto-da-covid-19/
https://www.youtube.com/channel/UCfHjdT3nSgL2IKLTJmqg9iw
https://noticias.ufsc.br/2020/08/grupo-teatral-ciclopatas-divulga-novo-video/


*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) lançou uma publicação online com um 

guia de orientações para conservar a saúde mental em tempos de pandemia: 

Laboratório de Psicologia Positiva da UFSC lança guia de saúde mental; veja oito leituras 

indicadas 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Alexandra Crispim Boing: 

Com aumento de diagnosticados, Florianópolis tem dificuldades para monitorar casos de 

Covid-19  

 

*Daniel Mansur: 

Reinfecção, anticorpos e células T: o que se sabe até agora sobre a imunidade à Covid-19 

 

*Carlos Zárate-Bladés: 

Volta às aulas na pandemia: como é possível retornar para as escolas com segurança? 

 

*Fabrício Augusto Menegon: 

Especialistas alertam sobre riscos de volta às aulas na fase atual da pandemia em SC 

Entidades criticam mudança do governo de SC na forma de divulgar dados da Covid 

Santa Catarina dobra o número de mortes por covid-19 em menos de um mês 

 

*Lúcio Botelho: 

No auge da pandemia, governo retrocede na transparência dos casos de coronavírus 

 

*Gabriel Iwaya: 

Pessoas próximas e líderes influenciam no isolamento social, diz pesquisador 

 

Ana Curi, Bernardo Meyer e Lauro Mattei: 

SC se aproxima dos 130 mil casos e 2 mil mortes por Covid-19 

 

 

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

 

 

*O ajuste de matrícula on-line para os estudantes dos cursos de graduação da UFSC 

ocorre nesta quarta e quinta-feira, 26 e 27 de agosto: 

Ajuste on-line de matrícula para a Graduação ocorre nesta quarta e quinta-feira 

UFSC: ajuste de matrícula começa nesta quarta-feira pela internet 

 

 

*UFSC: Com Ciência, pela Vida: 

Com Ciência, Pela Vida: sinalização visual para os setores da UFSC 

UFSC: com ciência, pela vida 

 

https://g1.globo.com/educacao/universidade/ufsc/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/26/laboratorio-de-psicologia-positiva-da-ufsc-lanca-guia-de-saude-mental-veja-oito-leituras-indicadas.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/26/laboratorio-de-psicologia-positiva-da-ufsc-lanca-guia-de-saude-mental-veja-oito-leituras-indicadas.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/26/com-aumento-de-casos-florianopolis-tem-dificuldades-para-monitorar-casos-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/26/com-aumento-de-casos-florianopolis-tem-dificuldades-para-monitorar-casos-de-covid-19.ghtml
https://www.aosfatos.org/noticias/reinfeccao-anticorpos-e-celulas-t-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-imunidade-covid-19/
https://www.tribunapr.com.br/viva/volta-as-aulas-na-pandemia-como-e-possivel-retornar-para-as-escolas-com-seguranca/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/especialistas-alertam-sobre-riscos-de-volta-as-aulas-na-fase-atual-da-pandemia-em-sc
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/23/entidades-criticam-mudanca-do-governo-de-sc-na-forma-de-divulgar-dados-da-covid.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-dobra-o-numero-de-mortes-por-covid-19-em-menos-de-um-mes
https://www.nsctotal.com.br/noticias/no-auge-da-pandemia-governo-retrocede-na-transparencia-dos-casos-de-coronavirus
https://ndmais.com.br/saude/pessoas-proximas-e-lideres-influenciam-no-isolamento-social-diz-pesquisador/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/21/sc-se-aproxima-dos-130-mil-casos-e-2-mil-mortes-por-covid-19.ghtml
https://noticias.ufsc.br/2020/08/ajuste-on-line-de-matricula-para-a-graduacao-ocorre-nesta-quarta-e-quinta-feira/
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-ajuste-de-matricula-comeca-nesta-quarta-feira-pela-internet/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/com-ciencia-pela-vida-sinalizacao-visual-para-os-setores-da-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-com-ciencia-pela-vida/


*A Resolução nº 12/2020, aprovada em 18 de agosto, traz o Calendário Acadêmico 

Suplementar Excepcional dos Cursos de Graduação da UFSC, referente ao primeiro 

semestre letivo de 2020: 

Confira o Calendário Suplementar Excepcional 2020.1 para os cursos de Graduação da 

UFSC 

 

 

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

UFSC começou a distribuir computadores e planos de internet 

UFSC distribui computadores para alunos e paga auxílio-internet 

UFSC empresta computadores e subsidia planos de internet para retorno de atividades 

UFSC empresta computadores e paga auxílio para acesso à internet para volta às aulas de 

forma online 

UFSC começa a distribuir computadores e paga primeiro auxílio para acesso à internet 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*Mesmo diante dos desafios inéditos exigidos das instituições de saúde desde o início da 

pandemia da Covid-19 no Brasil, o Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São 

Thiago (HU-UFSC) não parou: 

Equipe do HU garante atendimento de atividades do hospital mesmo com desafios da 

pandemia 

 

 

6) Diversos 

 

 

*Vestibular: 

Universidades de SC tem usado notas do Enem para viabilizar acesso 

Confira as datas dos vestibulares das principais universidades de SC 

Vestibular 2020/2 da UFSC receberá inscrições em outubro com vagas para Medicina 

http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/08/Calend%C3%A1rio-Suplementar-Excepcional-dos-Cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-20201-Resolu%C3%A7%C3%A3o-12-2020-CUn-2.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/08/confira-o-calendario-suplementar-excepcional-2020-1-para-os-cursos-de-graduacao-da-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/confira-o-calendario-suplementar-excepcional-2020-1-para-os-cursos-de-graduacao-da-ufsc/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1598386990919&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8802023%2F&syn=False&key=32aaddabb8d8c020c9f0672f61f30427
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1598386990919&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8802023%2F&syn=False&key=32aaddabb8d8c020c9f0672f61f30427
https://ndmais.com.br/cidadania/ufsc-distribui-computadores-para-alunos-e-paga-auxilio-internet/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1598305926451&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8800372%2F&syn=False&key=d82593e0b7d51efd9401d6bdbb4b6534
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1598305926451&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8800372%2F&syn=False&key=d82593e0b7d51efd9401d6bdbb4b6534
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1598305926454&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F08%2F24%2Fufsc-empresta-computadores-e-paga-auxilio-para-acesso-a-internet-para-volta-as-aulas-de-forma-online.ghtml&syn=False&key=02765b9f6cc493b94dcfc8b70ae2714a
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1598305926454&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F08%2F24%2Fufsc-empresta-computadores-e-paga-auxilio-para-acesso-a-internet-para-volta-as-aulas-de-forma-online.ghtml&syn=False&key=02765b9f6cc493b94dcfc8b70ae2714a
https://www.correiosc.com.br/ufsc-comeca-a-distribuir-computadores-e-paga-primeiro-auxilio-para-acesso-a-internet/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/equipe-do-hu-garante-atendimento-de-atividades-do-hospital-mesmo-com-desafios-da-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/equipe-do-hu-garante-atendimento-de-atividades-do-hospital-mesmo-com-desafios-da-pandemia/
https://globoplay.globo.com/v/8808439/
https://ndmais.com.br/educacao/confira-as-datas-dos-vestibulares-das-principais-universidades-de-sc/
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/vestibular-2020-2-da-ufsc-recebera-inscricoes-em-outubro-com-vagas-para-medicina/348164.html

