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1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão 

 

 

*Partículas do novo coronavírus, SARS-CoV-2, foram encontradas em duas amostras do 

esgoto de Florianópolis colhidas em 27 de novembro de 2019, dois meses antes do 

primeiro caso clínico ser relatado no Brasil. A descoberta é descrita na pesquisa SARS-

CoV-2 in human sewage in Santa Catarina, Brazil, November 2019, de pesquisadores da 

Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade de Burgos (Espanha) e da 

startup BiomeHub: 

Partículas do novo coronavírus são descobertas em amostra do esgoto de Florianópolis de 

novembro de 2019 

Novo coronavírus é descoberto em amostra de esgoto de novembro de 2019 em 

Florianópolis, diz UFSC 

Coronavírus é encontrado em amostra de esgoto colhida em novembro de 2019 em 

Florianópolis 

Novo coronavírus circula no esgoto de Florianópolis desde o fim de 2019 

Estudo da UFSC aponta presença de coronavírus em esgoto de Florianópolis em 2019 

Coronavírus estava no esgoto de Florianópolis desde novembro 

Novo coronavírus já estava no esgoto de Santa Catarina em novembro 

Novo coronavírus já estava no esgoto de Florianópolis em novembro, diz pesquisa 

Partículas de coronavírus já estavam no esgoto de Florianópolis em novembro, diz 

pesquisa da UFSC 

UFSC descobre coronavírus em amostra de esgoto de novembro de 2019 

Coronavírus já estava no Brasil em novembro de 2019 

Coronavírus já estava no esgoto de SC em 2019 

Novo coronavírus é encontrado em amostras de esgoto de novembro de 2019 em 

Florianópolis, diz UFSC 

As notícias mais importantes sobre coronavírus de 2 de julho 

“De quando é a amostra 'antiga' de coronavírus que a UFSC diz ter encontrado no 

esgoto?” 

Coronavírus é encontrado em amostra de esgoto de novembro de 2019 em SC 

El coronavirus ya estaba en las aguas residuales de Florianópolis en noviembre 

El coronavirus ya estaba en las aguas residuales de Florianópolis en noviembre 

Pesquisa da UFSC aponta presença de coronavírus no esgoto de Santa Catarina desde 

novembro 

Coronavirus EN VIVO | Últimas noticias, casos y muertos por Covid-19 en el mundo, HOY 

jueves 2 de julio 

“El coronavirus podría haber estado circulando en Brasil desde noviembre, sugiere estudio” 

Coronavírus está no Brasil desde novembro, indica pesquisa da UFSC 

Coronavírus circulava em esgoto no Brasil meses antes dos primeiros casos 

Coronavírus já havia chegado ao Brasil em novembro, aponta estudo 

Coronavírus circulava no Brasil desde novembro de 2019 

Estudo aponta que coronavírus circula no esgoto de Florianópolis desde novembro do ano 

passado 

Coronavírus está no Brasil desde novembro, indica pesquisa da UFSC 

Jornal da Cultura | 02/07/2020 

https://noticias.ufsc.br/2020/07/particulas-do-novo-coronavirus-sao-descobertas-em-amostra-do-esgoto-de-novembro-de-2019/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/particulas-do-novo-coronavirus-sao-descobertas-em-amostra-do-esgoto-de-novembro-de-2019/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/02/novo-coronavirus-e-descoberto-em-amostra-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/02/novo-coronavirus-e-descoberto-em-amostra-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-e-encontrado-em-amostra-de-esgoto-colhida-em-novembro-de-2019-em-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-e-encontrado-em-amostra-de-esgoto-colhida-em-novembro-de-2019-em-florianopolis
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/144398-novo-coronavirus-circula-no-esgoto-de-florianopolis-desde-o-fim-de-2019
https://globoplay.globo.com/v/8670103/
https://www.youtube.com/watch?v=GWm0HVU8wqQ
https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-coronavirus-ja-estava-no-esgoto-de-santa-catarina-em-novembro-24509756
https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-coronavirus-ja-estava-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-diz-pesquisa-24511668
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-02/particulas-de-coronavirus-ja-estavam-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-diz-pesquisa-da-ufsc.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-02/particulas-de-coronavirus-ja-estavam-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-diz-pesquisa-da-ufsc.html
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/ufsc-descobre-coronavirus-em-amostra-de-esgoto-de-novembro-de-2019/103000
https://www.causaoperaria.org.br/coronavirus-ja-estava-no-brasil-em-novembro-de-2019/
http://www.jornalrazao.com/notícias/saúde-medicina/coronavírus-já-estava-no-esgoto-de-sc-em-2019-1.2240344
https://omunicipio.com.br/novo-coronavirus-e-encontrado-em-amostras-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc/
https://omunicipio.com.br/novo-coronavirus-e-encontrado-em-amostras-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-florianopolis-diz-ufsc/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/02/as-noticias-mais-importantes-sobre-coronavirus-de-2-de-julho.ghtml
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/coronavírus-é-encontrado-em-amostra-de-esgoto-de-novembro-de-2019-em-sc-1.2079028
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202007021091955489-el-coronavirus-ya-estaba-en-las-aguas-residuales-de-florianopolis-en-noviembre/
https://www.elpais.cr/2020/07/02/el-coronavirus-ya-estaba-en-las-aguas-residuales-de-florianopolis-en-noviembre/
https://www.elpais.cr/2020/07/02/el-coronavirus-ya-estaba-en-las-aguas-residuales-de-florianopolis-en-noviembre/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/pesquisa-da-ufsc-aponta-presenca-de-coronavirus-no-esgoto-de-santa-catarina-desde-novembro/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/pesquisa-da-ufsc-aponta-presenca-de-coronavirus-no-esgoto-de-santa-catarina-desde-novembro/
https://elcomercio.pe/mundo/coronavirus-en-vivo-ultimas-noticias-covid-19-en-directo-hoy-jueves-2-de-julio-de-2020-casos-y-muertos-en-el-mundo-pandemia-oms-virus-minuto-a-minuto-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/coronavirus-en-vivo-ultimas-noticias-covid-19-en-directo-hoy-jueves-2-de-julio-de-2020-casos-y-muertos-en-el-mundo-pandemia-oms-virus-minuto-a-minuto-noticia/?ref=ecr
http://www.resenhapolitika.com.br/noticia/coronavirus-esta-no-brasil-desde-novembro-indica-pesquisa-da-ufsc
https://www.portaldoholanda.com.br/ciencia/coronavirus-estava-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-aponta-es
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/07/11952564-coronavirus-ja-havia-sido-encontrado-em-novembro--no-esgoto-de-florianopolis.html
https://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/coronavirus-circulava-no-brasil-desde-novembro-de-2019-468597
https://exitoina.uol.com.br/noticias/coronavirus/estudo-aponta-que-coronavirus-circula-no-esgoto-de-florianopolis-desde-novembro.phtml
https://exitoina.uol.com.br/noticias/coronavirus/estudo-aponta-que-coronavirus-circula-no-esgoto-de-florianopolis-desde-novembro.phtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/ufsc-descobre-particulas-de-coronavirus-em-amostra-de-esgoto-de-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=iiHsgHDswcY


“(...) estudo da Universidade Federal de Santa Catarina mostra que coronavírus estava no 

esgoto de Florianópolis no final de 2019(...)” 

Estudo aponta coronavírus no esgoto de Florianópolis em 2019 

Estudo aponta presença do novo coronavírus no esgoto de Florianópolis em novembro de 

2019 

Coronavírus já estava no esgoto de Florianópolis em novembro, diz pesquisa 

 

 

*O Projeto Imagine, em parceria com professores e pesquisadores do Centro de Ciências 

Biológicas (CCB) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), lançou a nova 

temporada da série de vídeos educacionais A Ciência na Pandemia. O foco desta quarta 

temporada será nas vacinas, sua relevância e como são desenvolvidas, inclusive contra 

Covid-19: 

Projeto Imagine estreia quarta temporada da série „Ciência na Pandemia‟ 
 

 

*Matriz GUTAI: 

Em uma escala de zero a cinco sobre a gravidade da pandemia de coronavírus, Joinville 

está com 3,8 

Saúde de Joinville adota matriz estratégica para monitorar controle da Covid-19 

 

 

*São otimistas as previsões de que a Bahia já estaria chegando ao pico da pandemia. Na 

verdade, o estado ainda não está se aproximando do início do declínio da curva de 

contágio. A conclusão é de um estudo do Grupo Internacional de Engenharia de Controle 

para Enfrentamento do Covid-19: 

Modelo epidemiológico de pesquisadores coloca Bahia distante do pico da Covid-19 
 

 

*Filósofas lançam livro gratuito que busca respostas para os impasses trazidos pelo 

coronavírus: 

Para onde caminha a humanidade sob o impacto da pandemia? 

 

 

*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: 

Coronavírus em SC: a Fapesc divulga empresas aprovadas no edital de incentivo a 

soluções contra um Covid-19 

 

 

* Uma pesquisa feita pelo Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de 

Ciência Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem como base a 

BCG, vacina aplicada em larga escala pelo mundo para imunização contra a tuberculose: 

As notícias mais importantes sobre coronavírus de 30 de junho 

UFMG pesquisa uso da vacina BCG como base para imunização contra Covid-19 

UFMG pesquisa uso da vacina BCG para imunização contra o coronavírus 

UFMG pesquisa uso de vacina BCG no combate ao novo coronavírus 

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/estudo-aponta-presenca-do-novo-coronavirus-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-de-2019,3cb09dfbf38b9053affebd53c0597062a54s1064.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-aponta-presenca-do-novo-coronavirus-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-de-2019,70003352198
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-aponta-presenca-do-novo-coronavirus-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-de-2019,70003352198
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/coronavirus-ja-estava-no-esgoto-de-florianopolis-em-novembro-diz-pesquisa-_109321.php
https://noticias.ufsc.br/2020/06/projeto-imagine-estreia-quarta-temporada-da-serie-ciencia-na-pandemia/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/em-escala-de-zero-a-cinco-sobre-gravidade-da-pandemia-joinville-tem-pontuacao
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/em-escala-de-zero-a-cinco-sobre-gravidade-da-pandemia-joinville-tem-pontuacao
https://portaljoinville.com.br/conteudo/saude-de-joinville-adota-matriz-estrategica-para-monitorar-controle-da-covid-19/
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/24377-modelo-epidemiologico-de-pesquisadores-coloca-bahia-distante-do-pico-da-covid-19.html
https://jornalistaslivres.org/para-onde-caminha-a-humanidade-sob-o-impacto-da-pandemia/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/coronavirus-em-sc-fapesc-divulga-empresas-aprovadas-em-edital-de-incentivo-a-solucoes-contra-a-covid-19/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/coronavirus-em-sc-fapesc-divulga-empresas-aprovadas-em-edital-de-incentivo-a-solucoes-contra-a-covid-19/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/06/30/ufmg-pesquisa-uso-da-vacina-bcg-como-base-para-imunizacao-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/30/as-noticias-mais-importantes-sobre-coronavirus-de-30-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/06/30/ufmg-pesquisa-uso-da-vacina-bcg-como-base-para-imunizacao-contra-covid-19.ghtml
https://www.jornalcontabil.com.br/ufmg-pesquisa-uso-da-vacina-bcg-para-imunizacao-contra-o-coronavirus/
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/ufmg-pesquisa-uso-de-vacina-bcg-no-combate-ao-novo-coronavirus-30062020


UFMG inicia pesquisa que visa combater o coronavírus a BCG 

 

 

*Cannabis no tratamento de transtornos do humor: 

Brasil testará cannabis em profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus 

Estudo brasileiro testará cannabis em profissionais de saúde envolvidos no combate ao 

coronavírus 

Brasil testará cannabis em médicos envolvidos no combate à Covid-19  

Brasil realiza teste com maconha medicinal para ajudar na saúde mental de médicos no 

combate ao coronavírus 
UFSC é a primeira de três universidades que farão testes clínicos com Cannabis 

Brasil testará cannabis em profissionais de saúde que atuam sem combate ao coronavírus 
Cannabis será utilizada em estudo com médicos 

 

 

*Pesquisadores, contemplados com editais da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), apresentaram seus projetos para a 

Secretaria de Estado da Saúde: 

Pesquisadores apoiados pela Fapesc apresentam projetos para Secretaria de Saúde 

 

 

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

 

 

*A professora do Departamento de Informática e Estatística da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) Vania Bogorny participa nesta quinta-feira, 2 de julho, de um painel 

on-line sobre aplicativos de rastreamento de contatos para controle da Covid-19: 

Professora da UFSC participa de painel internacional sobre aplicativos de rastreamento 

para controle da Covid-19 
 

 

*Nesta quinta-feira, 2 de julho, haverá o painel “Saúde Coletiva face-a-face: diálogos e 

interfaces em tempos de pandemia” com o professor Marcos Claudio Signorelli e o Diálogo 

7: “Saúde LGBTI+ e os desafios trazidos pela Covid-19”: 

„Saúde LGBTI+ e os desafios trazidos pela Covid-19‟, dia 2 de julho 

 

 

*O Departamento de Saúde Pública, o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e 

o Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) lançaram na segunda-feira, dia 29 de junho, 

um manifesto sobre o avanço da epidemia de Covid-19 no estado de Santa Catarina e na 

cidade de Florianópolis: 

Departamento de Saúde Pública, Pós em Saúde Coletiva e em Saúde Mental lançam 

manifesto sobre avanço da Covid-19 

Manifesto 

 

 

*Cristina Calvo (SPB/UFSC) e Aldo von Wangenheim (INE/UFSC), professores da UFSC, 

participaram da reunião técnica por videoconferência da Comissão externa destinada a 

https://lorenabueri.r7.com/ufmg-inicia-pesquisa-que-visa-combater-o-coronavirus-a-partir-da-vacina-bcg/
https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-que-atuam-no-combate-ao-coronavirus/
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/06/11952268-estudo-brasileiro-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-envolvidos-no-combate-ao-coronavirus.html
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/06/11952268-estudo-brasileiro-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-envolvidos-no-combate-ao-coronavirus.html
https://veja.abril.com.br/blog/cannabiz/brasil-testara-cannabis-em-medicos-envolvidos-no-combate-a-covid-19/
https://varelanoticias.com.br/brasil-realiza-teste-com-maconha-medicinal-para-ajudar-na-saude-mental-de-medicos-no-combate-ao-coronavirus/
https://varelanoticias.com.br/brasil-realiza-teste-com-maconha-medicinal-para-ajudar-na-saude-mental-de-medicos-no-combate-ao-coronavirus/
https://cannabisinc.blogfolha.uol.com.br/2020/07/01/ufsc-e-a-primeira-de-tres-universidades-que-farao-testes-clinicos-com-cannabis/
https://www.fatoamazonico.com/brasil-testara-cannabis-em-profissionais-de-saude-que-atuam-no-combate-ao-coronavirus/
https://portalcorreio.com.br/cannabis-sera-utilizada-em-estudo-com-medicos-durante-pandemia/
http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-apoiados-pela-fapesc-apresentam-projetos-para-secretaria-de-saude/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703628P9&tokenCaptchar=03AGdBq25m1TuxR7DyIPoz9skbcZHS3mPhxZ7VuVQakXOy_Q0eaNJFs26zvZr07pO-WlFfFA9rwvnDzOLI9vTvkHTJTNcLrLAf1fVGrBTarOljMVzYW5PpwmqrObR826-vMsqyVdeoIyL1WO0QuXSi8zWMVz05jfRu2iQ4ACGju4jLrjhRV8CMMmXC8SltObZqc7JuJ9f72Nsgd-CkxAD6ME_0l1QEos_njRETB0Se6CdQz6SeFmP8DOw_V47SjU1MYtqdW70SZ5W51suvq1sDnVCu33Fc_f0TPSx00FqulewzbSgXvt75RZdvkyko-4Y8pXYRb1nzYBssoqGKGFNP8lJhNCDxZoE5M1t1os2EfexMuMkD9uFt_eCEJxhXqMvxSqYiJq0_ildwqjWBwy6bRpVS4ZCqmxrgUrqz9IhZn5ZdE4AC8kHOiIw-aAwbEfKUBStqNAwwF-lNAcNEdIPt38jycVPn4ZdmqQ
https://noticias.ufsc.br/2020/07/professora-da-ufsc-participa-de-painel-internacional-sobre-aplicativos-de-rastreamento-de-contatos-para-controle-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/professora-da-ufsc-participa-de-painel-internacional-sobre-aplicativos-de-rastreamento-de-contatos-para-controle-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/saude-lgbti-e-os-desafios-trazidos-pela-covid-19-dia-2-de-julho/
https://ppgsc.ufsc.br/?p=7023
https://noticias.ufsc.br/2020/07/departamento-de-saude-publica-pos-em-saude-coletiva-e-em-saude-mental-lancam-manifesto-sobre-avanco-da-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/departamento-de-saude-publica-pos-em-saude-coletiva-e-em-saude-mental-lancam-manifesto-sobre-avanco-da-covid-19/
https://omunicipio.com.br/raul-sartori-furto-de-dois-shampoos-avaliados-em-r-10-chega-ao-supremo-tribunal-federal/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/externas/56a-legislatura/enfrentamento-pandemia-covid-19


acompanhar ações preventivas da vigilância sanitária e possíveis consequências para o 

Brasil quanto ao enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus da Câmara dos 

Deputados, junto com Harley Miguel Wagner, Gerente de Operações de Telemedicina de 

SC: 

Projeto de Telemedicina da UFSC participa de reunião da comissão externa Covid-19 na 

Câmara dos Deputados 

Projeto de Telemedicina da UFSC participa de reunião da comissão externa Covid-19 na 

Câmara dos Deputados 

 

 

*O projeto #QuarentenaArteUFSC apresenta o curta-documental Queimadas de Estrelas: 

Curta-documentário aborda projeto de extensão com mulheres do Morro da Queimada 

 

 

*Com a suspensão das aulas e das atividades artísticas na UFSC ocorrida no mês de 

março deste ano, em virtude das medidas de isolamento social para contenção do avanço 

da pandemia, a Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) desenvolveu a ação 

#QuatentenaArteUFSC: 

Ação colaborativa incentiva a produção cultural durante o isolamento social 

Ação colaborativa incentiva a produção cultural durante o isolamento social 

 

 

*Um projeto de divulgação científica inclusiva desenvolvido no campus de Blumenau da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) produziu dois vídeos sobre questões 

têxteis relacionadas ao coronavírus: 

Coronavírus: projeto da UFSC Blumenau produz vídeos sobre questões têxteis 

Coronavírus: projeto da UFSC Blumenau produz vídeos sobre questões têxteis 

 

 

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

Santa Catarina (UFSC) publicou no domingo, 28 de junho, a oitava edição do Boletim 

Covid-19 em SC, intitulado A Covid-19 em SC: a microrregião de Joinville deverá ser o 

novo polo de atenção da doença no Estado: 

Núcleo de Estudos de Economia Catarinense divulga novo boletim sobre a Covid-19 

Núcleo de Estudos de Economia Catarinense divulga novo boletim sobre um Covid-19 

 
*Como podemos entender a difusão espacial da Covid-19 em Santa Catarina? Quais 

cenários podemos considerar diante da situação da pandemia? Uma live do Projeto 

CoronaGIS irá discutir essas questões com os professores Paulo Fernando Meliani 

(UDESC),  Fabrício Augusto Menegon  (UFSC) e Eduardo Werneck Ribeiro (IFC): 

Live discute a difusão espacial da Covid-19 em Santa Catarina 
Live discute ao vivo a difusão espacial da Covid-19 em Santa Catarina 

 

 

*Sem nenhuma dúvida, a Cultura foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia. A 

impossibilidade de se reunir o público para shows, espetáculos e exibições atingiu os 

profissionais do setor em cheio. Por este motivo, a classe artística precisou encontrar 
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maneiras de se reinventar para continuar a oferecer seu talento à sociedade, ainda que de 

forma remota: 

Curso Cenas na Pandemia reúne professoras da USP, UFRJ, UFBA, UFSC e FURB 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Edison Fedrizzi: 

Cientistas trabalham até de graça na pesquisa sobre covid 

ÁUDIO: A vacina da pólio poderia nos dar uma proteção emergencial contra o coronavírus, 

afirma professor da UFSC 

Covid: Cientistas querem usar imunizações aplicadas contra outras doenças 

 

 

* Lúcio José Botelho:  

Parques temáticos ensaiam reabertura pelo mundo. É seguro? 

 

 

*Lauro Mattei: 

"Joinville será o novo epicentro do coronavírus em SC", diz pesquisador da UFSC, Lauro 

Mattei 

 

 

*Fabrício Menegon: 

"É momento do Governo do Estado refletir sobre suas decisões", avalia doutor em saúde 

pública 

Covid-19 avança no Sul e Centro-Oeste, que podem virar epicentro 

 

 

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

 

 

*A Comissão nomeada pelo Conselho Universitário para estudar as propostas de retomada 

das atividades de ensino na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) prorrogou o 

prazo de envio de sugestões de destaques à Minuta de Resolução que irá regulamentar o 

retorno das aulas: 

Comunidade universitária pode encaminhar sugestões sobre a retomada do ensino até 

segunda-feira, dia 6 

 

 

*Tendo em vista a necessidade de avaliação e monitoramento das consequências do 

isolamento social como elemento essencial à redução de propagação e contaminação pela 

Covid-19, bem como conforme deliberação do Conselho Universitário em sessão realizada 

no dia 26 de junho de 2020, a Reitoria da UFSC publicou a Portaria Normativa nº 

366/2020, que prorroga a definição sobre ensino remoto até o dia da votação no CUn, no 

próximo dia 17 de julho: 
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Portaria prorroga para 17 de julho definição sobre ensino remoto na UFSC 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ciente da Portaria nº 447/2020 da 

Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa que não retomará o ensino de forma 

presencial durante o ano de 2020, enquanto não houver condições sanitárias e 

epidemiológicas que garantam a segurança de sua comunidade universitária: 

Nota Oficial: UFSC não retomará ensino presencial em 2020 

 

 

*A Comissão nomeada pelo Conselho Universitário para estudar as propostas de retomada 

das atividades de ensino na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) solicita a 

contribuição de docentes, técnicos-administrativos em Educação (TAEs) e estudantes: 

Comissão do Conselho Universitário convoca comunidade a enviar sugestões para 

retomada do ensino 

 

 

*Uma comissão paritária formada por representantes dos professores, estudantes e 

técnicos-administrativos em Educação tem a  missão de apresentar, até o dia 13 de julho, 

um parecer sobre a minuta de Resolução que oficializa as propostas de retomada das 

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

Comissão do Conselho Universitário emitirá parecer sobre propostas de retomada do 

ensino na UFSC 

Comitê vai estudar proposta da UFSC para retomar aulas com ensino remoto 

UFSC analisa propostas de retomada do ensino 

 

 

*Servidores e docentes com deficiências e aqueles que coabitam com pessoas com 

comorbidades passam a compor o Painel do Grupo de Risco: 

UFSC possibilita cadastro de novos servidores como grupo de risco 

Coronavírus: pessoas com deficiência e coabitantes podem ser registrados como Grupo de 

Risco na UFSC 

 

 

* UFSC elabora plano de aulas a distância e ensino presencial deve retornar em 2021:  

UFSC elabora plano de aulas a distância e ensino presencial deve retornar em 2021 

 

 

*UFSC informa que não vai retornar aulas presenciais em 2020: 

UFSC anuncia que não vai retornar aulas presenciais em 2020 

Universidades de SC seguem sem data para retomar aulas presenciais; UFSC diz que não 

voltará em 2020 

UFSC não retomará ensino presencial em 2020 

Após portaria estadual, UFSC diz que não retomará ensino presencial em 2020 

Universidade Federal de Santa Catarina desiste de retomar o ensino presencial em 2020 

Universidades e faculdades de Joinville começam a definir datas para volta às aulas 

presenciais 
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As universidades e faculdades de Joinville começaram a definir dados para voltar às aulas 

presenciais 

Universidades de SC seguem sem dados para retomar aulas presenciais; UFSC diz que 

não voltará em 2020 

UFSC não retomará ensino presencial em 2020 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) anunciou 

novas medidas, válidas desde o dia 2 deste mês, para acompanhantes e doulas na 

maternidade: 

HU anuncia novas regras para acompanhantes na maternidade durante a pandemia 

 

 

*O Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC) orienta 

que, a partir desta sexta-feira, 26 de junho, todos os casos de crianças com sintomas de 

covid-19 devem buscar atendimento no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), que é a 

unidade de referência estadual do atendimento pediátrico: 

Hospital Universitário orienta sobre atendimento de crianças com sintomas de Covid-19 

Hospital Universitário orienta sobre atendimento de crianças com sintomas de Covid-19 

 

 

*Florianópolis tem 86% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados, com 

apenas 33 vagas disponíveis para novas internações. Os dados são da própria prefeitura, 

que atualiza a situação do coronavírus diariamente por meio do Covidômetro: 

Florianópolis tem 86% dos leitos de UTI ocupados e apenas 33 vagas para internação 

 

 

*A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tornou pública mais uma convocação de 

candidatos aprovados no concurso Ebserh para temporários: 

Concurso Ebserh convoca 260 profissionais temporários nesta semana 

 

 

6) Campanha 

 

 

*Estudantes da organização estudantil IntegraUFSC realizam uma campanha de 

financiamento coletivo para arrecadar doações a famílias em situação de vulnerabilidade 

em Florianópolis (SC): 

Organização estudantil arrecada recursos para alimentação de 100 crianças em situação 

de vulnerabilidade em Florianópolis 
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