
 



28 de maio a 04 de junho de 2020 
 
 

 
1) Pesquisas/Laboratórios/Extensão 

 
 

*A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) 

publicou o resultado dos projetos submetidos à Chamada Pública Fapesc nº 06/2020 (Para 

Instituições de Ciência e Tecnologia – Programa de Apoio a Projetos de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Extensão para Ações Emergenciais aos Efeitos da Covid -19). Dos 

cinco projetos selecionados, três são de pesquisadores da Universidade Federal de Santa 

Catarina: 

Coronavírus: três projetos de pesquisadores da UFSC são aprovados em edital da Fapesc 

 
 

*A Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq) da UFSC lança a série Ciência, Pesquisa, 

Ação! com o objetivo de divulgar, de uma forma acessível a todos, a importância da ciência 

e da universidade pública no Brasil em tempos de pandemia. Passando por um breve 

resumo da carreira dos pesquisadores, a iniciativa compartilhará um pouco das pesquisas 

em andamento, que são também formas de prestar suporte àqueles que estão na linha de 

frente contra a Covid-19: 

Série „Ciência, Pesquisa, Ação!‟ divulga projetos sobre Covid-19 

 
 

*O sociólogo e professor do campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), João Matheus Acosta Dallmann, pesquisa, no contexto de pandemia global, o 

desenvolvimento dos eventos contemporâneos em que se revelam as assimetrias entre o 

ato de governar e a adoção de medidas sanitárias, a fim de traçar um panorama das 

explicações científicas e aprofundar o debate em tempos de crise social: 

Pesquisa da UFSC traz perspectiva sociológica sobre pandemia global de Covid-19 

 
 

*O Laboratório de Estudos sobre Circulação, Transporte e Logística (LabCit) e o Grupo de 

Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas (Gedri) criaram o Observatório 

Geográfico da Covid-19 e suas Repercussões Socioespaciais, com o objetivo de transmitir 

o máximo de informações confiáveis sobre a difusão espacial do novo Coronavírus em 

Santa Catarina e no Brasil, por intermédio de mapas temáticos e artigos: 

Observatório da UFSC elabora mapas temáticos e artigos sobre difusão espacial da 

pandemia 

 

 

*O painel Saúde Coletiva face a face: diálogos e interfaces em tempos de 

pandemia contará com a participação do professor Fabrício Augusto Menegon, do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC): 

Painel debate efeitos e desafios na saúde diante da pandemia de Covid-19 

 
 

http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/comunicado_resultado_edital-06_2020_covid.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/06/coronavirus-tres-projetos-de-pesquisadores-da-ufsc-sao-aprovados-em-edital-da-fapesc/
http://prpe.paginas.ufsc.br/ciencia-pesquisa-acao/
http://prpe.paginas.ufsc.br/ciencia-pesquisa-acao/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/serie-ciencia-pesquisa-acao-divulga-projetos-sobre-covid-19/
http://lattes.cnpq.br/3713036740385617
https://noticias.ufsc.br/2020/06/pesquisa-da-ufsc-traz-perspectiva-sociologica-sobre-pandemia-global-de-covid-19/
https://labcit.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/observatorio-da-ufsc-elabora-mapas-tematicos-e-artigos-sobre-difusao-espacial-da-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/observatorio-da-ufsc-elabora-mapas-tematicos-e-artigos-sobre-difusao-espacial-da-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/painel-debate-efeitos-e-desafios-na-saude-diante-da-pandemia-de-covid-19/


*O novo boletim da Covid-19 em Santa Catarina foi disponibilizado pelo Núcleo de Estudos 

de Economia Catarinense (Necat) da UFSC. A iniciativa visa informar a situação da 

pandemia no estado, a expansão da doença e os impactos dela na sociedade. Este último 

documento, elaborado pelo professor Lauro Mattei, aborda a disseminação do novo 

Coronavírus para os pequenos municípios de Santa Catarina, bem como a sua evolução 

na região Oeste: 

Novo boletim da Covid-19 aborda evolução da doença na região Oeste de SC 

 
 
*A Covid Solutions Community, comunidade voluntária fundada por alunos e ex-alunos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com o objetivo de ajudar a população a 

superar os desafios da pandemia de Covid-19, busca novos voluntários: 

Comunidade de voluntários seleciona novos membros para auxiliar o enfrentamento aos 

desafios da pandemia 

 
 
*O escritor e físico Paolo Giordano, que publicou em março de 2020 na Itália o ensaio “No 

Contágio”- traduzido no Brasil -, é mais um convidado do Projeto Krisis-Tempos de Covid-

19, do Núcleo de Estudos Contemporâneos de Literatura Italiana da UFSC: 

Escritor Paolo Giordano participa do „Projeto Krisis – Tempos de Covid-19‟ 

 
 
*Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina começam a colher respostas à 

pesquisa “Covid-19 em Santa Catarina: Estudo sobre níveis de conhecimento, padrões de 

comportamento social e impactos na vida social e econômica”, em 1º de junho: 

Professores da UFSC pesquisam efeitos socioeconômicos da pandemia em SC 

 
 
*O Projeto Imagine estabeleceu uma parceria com a TV UFSC para que sua nova série de 

vídeos, sobre a ciência que está por trás da pandemia Covid-19, entre na programação da 

emissora. Em parceria com professores e pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas 

da UFSC, o projeto Imagine lançou no dia 7 de maio uma série de vídeos educacionais, 

chamada “A ciência na pandemia”. O objetivo é produzir material de apoio para 

professores e professoras da educação básica, interessados em obter conhecimento 

científico confiável nesse momento de Covid-19, além de também atender a um público 

interessado em ciência de qualidade: 

Série de vídeos do Projeto Imagine sobre ciência na pandemia será transmitida na TV 

UFSC 

 
 

*O Senado aprovou na quinta-feira, 28 de maio, o projeto de lei (PL) que autoriza as 

universidades federais a produzirem equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros 

aparelhos para combater a pandemia do novo coronavírus. A Universidade de Santa 

Catarina (UFSC) é citada pelo relator da matéria, Cid Gomes, em razão do 

desenvolvimento do protótipo de um ventilador pulmonar: 

UFSC na mídia: Senado aprova produção de equipamentos por universidades 

 
 

*Em estudo publicado nesta quinta-feira, 28 de maio, na página do Núcleo de Estudos da 

Economia Catarinense (Necat) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

https://necat.ufsc.br/boletins/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/novo-boletim-da-covid-19-aborda-evolucao-da-doenca-na-regiao-oeste-de-sc/
https://www.covidsolutions.com.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/comunidade-de-voluntarios-seleciona-novos-membros-para-auxiliar-o-enfrentamento-aos-desafios-da-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/comunidade-de-voluntarios-seleciona-novos-membros-para-auxiliar-o-enfrentamento-aos-desafios-da-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/escritor-paolo-giordano-participa-do-projeto-krisis-tempos-de-covid-19/
https://efeitosdapandemia.paginas.ufsc.br/
https://efeitosdapandemia.paginas.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/professores-da-ufsc-pesquisam-efeitos-socioeconomicos-da-pandemia-em-sc/
https://projetoimagine.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/serie-de-videos-do-projeto-imagine-sobre-ciencia-na-pandemia-sera-transmitida-na-tv-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/serie-de-videos-do-projeto-imagine-sobre-ciencia-na-pandemia-sera-transmitida-na-tv-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-na-midia-senado-aprova-producao-de-equipamentos-por-universidades/
https://necat.ufsc.br/icms-covid-19/#more-5364


pesquisadores analisam os impactos da pandemia provocada pela Covid-19 sobre a 

dinâmica econômica estadual. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) divulgou 

recentemente os dados da arrecadação do ICMS estadual para abril de 2020, sendo este 

o principal imposto na estrutura de receitas das unidades federativas do país: 

Estudo mostra impactos da pandemia na arrecadação de ICMS em SC 

 
 
* O tema do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) está na agenda 

do novo governo do estado desde o início de seu mandato, em janeiro de 2019. Ainda 

naquele mês ocorreram fortes discussões diante da repercussão negativa de decretos 

assinados ao final da gestão do governador Pinho Moreira (MDB), em dezembro de 2018. 

Tais decretos, além de cancelar incentivos fiscais, elevaram alíquotas do ICMS para cerca 

de 80 produtos: 

UFSC – Estudo mostra impactos da pandemia na arrecadação de ICMS em SC 

 

 
*Encerrando a semana, na quinta-feira (21), o professor titular e vice chefe do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, Lauro Cesar Nicolazzi palestrou sobre 

„Dinâmica Longitudinal de Veículos Automotores‟: 

Quase 150 acadêmicos participam da Semana Evoluir | Faculdade Satc 

 

 
*Resultado do trabalho intersetorial entre técnicos do Governo do Estado e de diversas 

entidades, como Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Social Good Brasil e Data Science 

Brigade, a ferramenta vai apresentar dados oficiais, atualizados e monitorados em tempo 

real: 

Governo de SC propõe decisões regionalizadas 

 
 

*O NUJOC Checagem promove o diálogo “Fake News x Jornalismo Científico” nesta 

quarta-feira (03) a partir das 19h com a participação da Profa. Dra. Tattiana Teixeira 

(UFSC): 

Discussão aborda “Fake News x Jornalismo Científico” nesta quarta (03) 

 
 

*A epidemia causada pelo novo coronavírus tem desafiado cientistas do mundo todo a 

buscar soluções para conter e tratar a doença. Pesquisadores catarinenses também fazem 

parte dessa ação global no combate à Covid-19 e seus efeitos. Para reforçar esses 

trabalhos, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) 

divulgou nessa quarta-feira, 3, o resultado do edital 06/2020 que vai destinar quase R$ 500 

mil a cinco diferentes estudos concentrados na área de saúde. A lista de aprovados já está 

disponível em www.fapesc.sc.gov.br: 

Fapesc aprova cinco projetos de pesquisa e destina R$ 500 mil a estudos sobre Covid-19 

no Estado 

Fapesc aprova cinco projetos de pesquisa e destina R$ 500 mil a estudos sobre Covid-19 

no estado 

 
 
 

https://noticias.ufsc.br/2020/05/estudo-mostra-impactos-da-pandemia-na-arrecadacao-de-icms-em-sc/
http://www.andifes.org.br/ufsc-estudo-mostra-impactos-da-pandemia-na-arrecadacao-de-icms-em-sc/
http://www.andifes.org.br/ufsc-estudo-mostra-impactos-da-pandemia-na-arrecadacao-de-icms-em-sc/
https://web.satc.edu.br/2020/05/semana-evoluir-atrai-quase-150-participantes/
http://www.jornalmetas.com.br/geral/governo-de-sc-prop%C3%B5e-decis%C3%B5es-regionalizadas-1.2231227
https://www.meionorte.com/noticias/discussao-aborda-fake-news-x-jornalismo-cientifico-nesta-quarta-03-390405
http://www.fapesc.sc.gov.br/fapesc-divulga-resultado-do-edital-no-06-2020-pesquisa-covid-19/
http://www.fapesc.sc.gov.br/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-no-estado/
http://www.fapesc.sc.gov.br/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-no-estado/
https://notisul.com.br/geral/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-no-estado/
https://notisul.com.br/geral/fapesc-aprova-cinco-projetos-de-pesquisa-e-destina-r-500-mil-a-estudos-sobre-covid-19-no-estado/


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

suporte 

 
 
*Lugar de saraus e encontros artísticos, a Casa de Papel foi, desde a década de 1970 até 

2018, reduto da música e da boemia na Lagoa da Conceição, em Florianópolis/SC. Porém, 

com a venda da casa, sua tradição chegou ao fim. O curta-documentário Casa de Papel, 

Floripa, apresentado pelo projeto #QuarentenaArte, é um registro da última noite em que a 

casa esteve aberta ao público, seguida de um dia de entrevistas com os moradores: 

#QuarentenaArte apresenta o curta-documentário “Casa de Papel, Floripa” 

 
 

*A Guerra Cultural contra as Universidades Públicas é o tema de live da Apufsc nesta 

quinta-feira, dia 4 de junho. O debate terá a participação dos professores João Cezar 

Castro Rocha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Samuel Lima, do 

curso de Jornalismo da UFSC, com mediação de Eduardo Meditsch, diretor de Divulgação 

e Imprensa da Apufsc e professor aposentado do Departamento de Jornalismo da UFSC. 

A transmissão ao vivo será pelo Facebook, a partir das 15h: 

Guerra Cultural contra as Universidades Públicas é tema de live nesta quinta 

  
 

*O Grupo Pesquisa Teatro Novo apresenta na #QuarentenaArte o espetáculo Luz em 

Einstein, peça com texto e direção de Carmen L. Fossari, profissional de teatro do 

Departamento Artístico Cultural (DAC) da Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

#QuarentenaArte apresenta o espetáculo „Luz em Einstein‟ 

  
 
*Visando mitigar o isolamento social das crianças em tempos de pandemia, o Laboratório 

de Brinquedos do Colégio de Aplicação da UFSC (Labrinca) ensina a confeccionar 

brinquedos e jogos. Já estão disponíveis no site do Labrinca e em seu canal no 

Youtube instruções para fazer Jogo da Onça, paraquedista de sacola plástica, pássaro 

tsuru de origami, jogo de tabuleiro, boneca Abayomi e bilboquê de sapinho. Novos vídeos 

são postados a cada 15 dias: 

Laboratório ensina a construir jogos e brinquedos 

 
 
*A Ilha de Santa Catarina já pertenceu à Espanha. Há quase 250 anos, soldados da coroa 

espanhola tomaram as fortalezas que defendiam a ilha e se instalaram na região sob o 

comando do general Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón. Para lembrar esse 

importante personagem da história catarinense, a Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de 

Santa Catarina (CFISC) está lançando o paper toy de Dom Pedro de Cevallos. O 

brinquedo montável, além de recuperar a trajetória desse personagem espanhol na história 

local, é boa opção para diversão em família nesses dias de quarentena: 

#QuarentenaArte: personagem histórico espanhol vira paper toy 

 
 
*A #QuarentenaArte exibe o trabalho da banda Ever Bronco na série Antropofonia, com a 

apresentação gravada ao vivo no estúdio do Laboratório de Criação e Edição de Som do 

https://noticias.ufsc.br/2020/06/quarentenaarte-apresenta-o-curta-documentario-casa-de-papel-floripa/
https://www.facebook.com/apufsc.sindical/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/guerra-cultural-contra-as-universidades-publicas-e-tema-de-live-nesta-quinta/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/quarentenaarte-apresenta-o-espetaculo-luz-em-einstein/
https://labrinca.paginas.ufsc.br/
https://www.youtube.com/channel/UCcbkpHI4UkPYTEGeL8r1ecQ
https://www.youtube.com/channel/UCcbkpHI4UkPYTEGeL8r1ecQ
https://noticias.ufsc.br/2020/06/laboratorio-ensina-a-construir-jogos-e-brinquedos/
http://fortalezas.org/index.php?ct=personagem&id_pessoa=842&muda_idioma=PT
https://fortalezas.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/quarentenaarte-personagem-historico-espanhol-vira-paper-toy/


curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 7 de junho de 

2018: 

#QuarentenaArte apresenta „Ever Bronco‟ na série musical Antropofonia 

 
 

*O #QuarentenaArte da Secretaria de Cultura e Arte da UFSC apresenta Armando 

Carreirão e “O Preço da Ilusão”, programa da série Canal Memória, produzido pela TV 

UFSC, confira: 

#QuarentenaArte apresenta o programa Armando Carreirão e „O Preço da Ilusão‟ 

 
 

*Um lote com cerca de 3 mil litros de várias bebidas vai virar álcool para higienização na 

prevenção contra o coronavírus na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 

Florianópolis: 

Vinho, cerveja, whisky e outras bebidas vão virar álcool para uso em higienização na 

UFSC 

 
 

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

relacionados à pandemia 

 
 
*O projeto de divulgação científica Ciência no Bar promove nesta quinta-feira, 4 de junho, a 

live Pandemias, invasões biológicas e a saúde do planeta, com a professora do 

Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) Michele Dechoum. A transmissão é feita pelo canal do Ciência no Bar no 

Youtube a partir das 20h: 

Live discute pandemias, invasões biológicas e a saúde do planeta 

 

 

*O professor e presidente da Apufsc, Bebeto Marques, foi entrevistado pelo telejornal “Bom 

Dia Santa Catarina”, da NSC, nesta segunda-feira, 1º de junho, para rebater comentário 

de colunista desta emissora de que os professores da universidade estão, nesse período 

de suspensão das atividades presenciais, “recebendo sem trabalhar”. “Reproduzir a ideia 

de que ganhamos sem trabalhar é injusto, é impróprio e fere nossa dignidade profissional”, 

disse Marques na entrevista: 

„A UFSC não está ausente‟ e continua trabalhando no período de pandemia 

Conselho Universitário da UFSC decide prorrogar suspensão das atividades presenciais 

 
 
*Lucio José Botelho: 

Coronavírus: o site que mostra se você mora em área de risco de covid-19 

Coronavírus: o site que mostra se você mora em área de risco de covid-19 

Coronavírus: o site que mostra se você mora em área de risco de covid-19 

Com menor população, Santa Catarina lidera incidência de Covid-19 na região Sul 

Coronavírus: plataforma brasileira informa risco de COVID-19 em cada região 

Coronavírus: o site que mostra se você mora em área de risco de covid-19 

Site mostra se você mora em área de risco de Covid-19 

 
 

https://noticias.ufsc.br/2020/05/quarentenaarte-apresenta-ever-bronco-na-serie-musical-antropofonia/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/quarentenaarte-apresenta-o-documentario-armando-carreirao-e-o-preco-da-ilusao/
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762628H2&tokenCaptchar=03AGdBq25D_GqJ_iqD1kQBk1ZcOPVKuB3rmtoVox-UNW89mruAwaHPdbpIuUeU2U8ns5_w16RxOLdM9r8eBrdmf97pbRrllvNzl9s6KymGSUqBj-AXrUjc2FBc4tJIfl5bATxJQZQTAwwZJj2dPo9N5CMk4LplLYdVfV0DYkjwEF6Y5vJ9nZf6mwnIjmAFauJDxBA8AHzZBFOsRqA4Ryz8Ot_Jh7aAbMe_9DVt05GWGA3uLFEU-FkqYv18Jmrz95t7p7ye1oezDBh1APKMSly-mxWNzGQY-gwgrrug15q-MUqOZjpj8cw51FkcUk9hLii6aqEUrSgAE3-uJkRP8EBFG7ujW1haPaApAn9A7IvivxQL-7XGLIA7izC_wBxjOmvaboZm6Z0bXoI2h78mEyWi3TaXtetVR0EQlhotU1wA2xkSGaOutJ-lkvkAjiTVW3WCUYPkjTtsKvwVp4SPNi3oNbSHbEItzhExrA
https://youtu.be/FcFPWGFk_io
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http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/v/conselho-universitario-da-ufsc-decide-prorrogar-suspensao-das-atividades-presenciais/8593154/
https://www.bbc.co.uk/portuguese/brasil-52855085
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/06/02/coronavirus-o-site-que-mostra-se-voce-mora-em-uma-area-de-risco-de-covid-19.htm
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/bbc/2020/06/02/interna_internacional,1152952/coronavirus-o-site-que-mostra-se-voce-mora-em-area-de-risco-de-covid.shtml
https://ndmais.com.br/noticias/com-menor-populacao-santa-catarina-lidera-incidencia-de-covid-19-na-regiao-sul/
https://br.financas.yahoo.com/noticias/coronav%C3%ADrus-plataforma-brasileira-informa-risco-185156677.html
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/bbc/2020/06/03/interna_internacional,1153356/coronavirus-o-site-que-mostra-se-voce-mora-em-area-de-risco-de-covid.shtml
https://ultimosegundo.ig.com.br/2020-06-04/site-mostra-se-voce-mora-em-area-de-risco-de-covid-19.html


*Dalton Francisco de Andrade: 
 Enem: dobrar o número de salas é caro e diminuir questões prejudiciais, especialistas 

especializados 

 
 
*Fabrício Augusto Menegon: 

SC ultrapassa 10 mil casos confirmados de coronavírus em quase 3 meses 

Florianópolis completa um mês sem registrar mortes pela Covid-19 

Mortes por síndrome respiratória no Brasil aumentam 20 vezes na pandemia 

Florianópolis completa um mês sem mortes por coronavírus: isolamento funcionou? 

 
 
*Àureo Mafra de Moraes – Chefe de Gabinete da Reitoria: 
UFSC estuda medidas e Udesc vai retomar cursos de graduação de forma não presencial 

 

 
*Roger Ceccon: 

Em reunião de diretoria, ACIVA alinha ações com Secretaria de Saúde e UFSC sobre o 

Coronavírus 

  

 

4) Apoio a estudantes e servidores, e suspensão das aulas e atendimentos presenciais 

 
 
*Servidores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que estão afastados para 

estudo, missão ou licença para capacitação no exterior poderão solicitar a suspensão dos 

prazos de afastamento. A suspensão dos prazos poderá ser solicitada caso a instituição de 

formação do servidor tenha prorrogado  ou suspendido as atividades presenciais em 

função das ações de combate ao novo coronavírus: 

Servidores da UFSC em afastamento no exterior poderão pedir suspensão de prazos 

 
 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) disponibiliza nesta semana um 

questionário para o levantamento de informações sobre atividades pedagógicas não 

presenciais. O formulário foi elaborado pelo subcomitê Acadêmico, com participação dos 

subcomitês Científico e de Assistência Estudantil, responsáveis por elaborar propostas 

para a Universidade durante a pandemia de Covid-19: 

A UFSC quer ouvir você: responda à pesquisa sobre atividades acadêmicas durante a 

pandemia 

 
 

*A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodegesp) da UFSC 

disponibilizou, nesta segunda-feira, 1 de junho, o acesso ao Painel do Grupo de Risco, 

exclusivamente para gestores. A ferramenta de gestão ajuda a identificar servidores 

docentes e técnico-administrativos em Educação que enquadram-se na definição do 

Ministério da Economia para Grupo de Risco à Covid-19, e que, por consequência disso, 

precisam realizar suas atividades remotamente: 

Gestores da UFSC podem acessar Painel do Grupo de Risco de seus setores 

 
 

https://oglobo.globo.com/sociedade/enem-dobrar-numero-de-salas-caro-diminuir-questoes-prejudica-prova-dizem-especialistas-24456554
https://oglobo.globo.com/sociedade/enem-dobrar-numero-de-salas-caro-diminuir-questoes-prejudica-prova-dizem-especialistas-24456554
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/03/sc-ultrapassa-10-mil-casos-confirmados-de-coronavirus-em-quase-3-meses.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/03/florianopolis-completa-um-mes-sem-registrar-mortes-pela-covid-19.ghtml
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/06/04/obitos-srag-brasil-coronavirus.htm
https://www.nsctotal.com.br/noticias/florianopolis-completa-um-mes-sem-mortes-por-coronavirus-isolamento-funcionou
https://globoplay.globo.com/v/8586483/
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/em-reuniao-de-diretoria-aciva-alinha-acoes-com-secretaria-de-saude-e-ufsc-sobre-o-coronavirus
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/em-reuniao-de-diretoria-aciva-alinha-acoes-com-secretaria-de-saude-e-ufsc-sobre-o-coronavirus
https://noticias.ufsc.br/2020/06/servidores-da-ufsc-em-afastamento-no-exterior-poderao-pedir-suspensao-de-prazos/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/a-ufsc-quer-ouvir-voce-responda-a-pesquisa-sobre-atividades-academicas-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/a-ufsc-quer-ouvir-voce-responda-a-pesquisa-sobre-atividades-academicas-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/06/gestores-da-ufsc-podem-acessar-painel-do-grupo-de-risco-de-seus-setores/


*O Coletivo MãEstudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) formulou 

um questionário online, que pode ser respondido de maneira anônima, voltado às 

estudantes de graduação e pós-graduação que possuem filhos. A pesquisa tem o objetivo 

de compreender as condições dessas alunas para propor políticas de retorno às atividades 

de ensino que contemplem suas dificuldades específicas: 

Coletivo busca compreender as condições das mães estudantes na pandemia 

 
 

*A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) prorrogou o prazo de envio de documentos 

para Análise do Cadastro PRAE Emergencial até o dia 5 de junho, impreterivelmente. Os 

documentos são referentes ao Edital 8/2020/Prae: 

Prorrogado prazo de envio de documentos para análise de cadastro emergencial 

 

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

realizou nesta sexta-feira, 29 de maio, uma sessão extraordinária on-line para receber e 

debater sobre as informações acerca do andamento dos trabalhos dos comitês criados 

para planejar as atividades na instituição nos próximos meses. Além do relato, houve 

debates sobre alternativas de ensino na pós-graduação e reflexos da pandemia na vida 

universitária: 

Conselho Universitário da UFSC debate trabalho dos comitês de planejamento de 

atividades 

 
 

*A Administração Central da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou 

nesta sexta-feira, 29 de maio,  uma nova prorrogação da suspensão de atividades 

presenciais de ensino e trabalho administrativo. A Portaria Normativa nº 

364/2020/GR prorroga por tempo indeterminado a suspensão das atividades, mas estipula 

um prazo máximo de 30 dias para decisões sobre a continuidade do semestre e 

redimensionamento de atividades: 

UFSC segue com atividades suspensas e estipula prazo para decisão sobre o calendário 

acadêmico 

 
 

*A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodegesp) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) informa aos servidores que se enquadram ou vierem a 

se enquadrar nos Grupos de Riscos definidos nas Instruções Normativas nº 19 (12 de 

março de 2020), nº 21 (26 de março de 2020) e nº 27 (25 de março de 2020), editadas pelo 

Ministério da Economia, que devem continuar comunicando suas situações ao setor: 

Prodegesp informa sobre composição do Painel do Grupo de Risco na pandemia 

 
 

*A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes) realiza, nos dias 17 e 18 de junho, o 1º Congresso da Andifes. Inteiramente 

virtual, respeitando a orientação de isolamento social da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o evento terá como tema Realidade e futuro da universidade federal: 

Andifes realiza congresso virtual para discutir „realidade e futuro da universidade federal‟ 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9-hiPSx0yMxma97qRlyv__6kx6vxMp49GLccBE1ilPkzpFQ/viewform
https://noticias.ufsc.br/2020/06/coletivo-busca-compreender-as-condicoes-das-maes-estudantes-na-pandemia/
https://prae.ufsc.br/files/2020/05/Edital-08-2020-PRAE-Cadastro-PRAE-emergencial.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/06/prorrogado-prazo-de-envido-de-documentos-para-analise-de-cadastro-emergencial/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/conselho-universitario-da-ufsc-debate-trabalho-dos-comites-de-planejamento-de-atividades/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/conselho-universitario-da-ufsc-debate-trabalho-dos-comites-de-planejamento-de-atividades/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Portaria_Normativa_364_assinado.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Portaria_Normativa_364_assinado.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-segue-com-atividades-suspensas-estipula-prazo-para-tomada-de-decisoes/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/ufsc-segue-com-atividades-suspensas-estipula-prazo-para-tomada-de-decisoes/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/prodegesp-informa-sobre-composicao-do-painel-do-grupo-de-risco-na-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/05/andifes-realiza-congresso-virtual-para-discutir-realidade-e-futuro-da-universidade-federal/


5) Hospital Universitário 

 
 

*Um grupo de colaboradores que foi integrado recentemente no Hospital Universitário 

Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) participou de uma atividade de 

acolhimento na UTI da instituição nesta quarta-feira, 3 de junho, quando receberam 

informações sobre o trabalho na unidade: 

Equipe da UTI do HU-UFSC recebe novos profissionais com capacitação 

 

 

*Três médicos do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago 

(HU/UFSC) e um psicólogo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) farão uma 

apresentação ao vivo (live) na próxima terça-feira, 2 de junho, para debater questões sobre 

saúde mental dos trabalhadores da área de saúde em tempos de pandemia da Covid-19. A 

transmissão tem início às 14 horas no canal do HU/UFSC no Youtube: 

HU promove live sobre saúde mental dos trabalhadores em tempos de pandemia 

 
 

*Pacientes que estão internados no Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de 

São Thiago (HU-UFSC) estão conseguindo falar com seus parentes por meio de 

videochamadas neste período em que as visitas estão restritas na unidade hospitalar. A 

iniciativa, implantada pelo Serviço de Psicologia do HU-UFSC com apoio da equipe 

multiprofissional, está permitindo reduzir os impactos negativos da internação no período 

de pandemia da Covid-19: 

Pacientes internados no HU recebem visita virtual para reduzir impactos no isolamento 

Pacientes internados no HU recebem visita virtual para reduzir impactos no isolamento 

 
 
*O dia 31 de Maio é o Dia Mundial sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, 

neste ano, terá como tema “Tabagismo e Coronavírus (COVID-19)”, segundo material 

divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) que, é responsável, no Brasil, pela 

divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar as atividades sobre a data: 

Dia Mundial sem Tabaco tem como tema a relação entre tabagismo e coronavírus 

 
*E essa informação é bem útil, principalmente, para gestantes e casais grávidos! Um 

trabalho que também passou por uma reformulação, para se adaptar à pandemia - uma 

atividade que ocorre há mais de duas décadas e que agora será oferecida na modalidade 

online. Falo do Grupo de Gestantes e Casais Grávidos, do Hospital Universitário, o HU, da 

UFSC, em Florianópolis: 

Vamos falar de reinvenção e oportunidade? 

Grupo de gestantes da UFSC passa a fazer reuniões online; saiba como fazer inscrições 

 
 

6) Diversos 

 
 

Aprovado projeto que autoriza universidades a fabricar equipamentos contra covid-19 

Covid-19: Senado aprova produção de equipamentos por universidades 

Covid-19: Senado aprova produção de equipamentos por universidades 
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Covid-19: Senado aprova produção de equipamentos por universidades 

Senado aprova universidades federais produzirem itens de combate à pan 

Senado aprova produção de equipamentos por universidades 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/05/28/covid-19-senado-aprova-producao-de-equipamentos-por-universidades.htm
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