
 



31 de julho a 6 de agosto de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

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

Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas (Gedri), ambos vinculados ao 

Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

publicaram duas pesquisas sobre Covid-19 na Revista de Geografia Médica (Hygeia): 

Grupo de estudos e Laboratório da UFSC publicam pesquisas sobre Covid-19 em revista 

nacional 

 

 

*Em artigo publicado nesta segunda-feira, 3 de agosto, na Revista de Administração 

Pública (RAP), a administradora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Laís 

Silveira Santos aborda os dilemas morais que desafiam a gestão pública brasileira no 

enfrentamento da pandemia de Covid-19: 

Artigo discute dilemas morais da gestão pública brasileira no enfrentamento da pandemia 

 

 

*O papel das universidades públicas brasileiras no contexto da pandemia do Covid-19 é o 

tema de artigo no University World News (UWN) da secretária-executiva da 

UFSC Fernanda Leal: 

Papel das universidades públicas na pandemia é tema de artigo em site sobre educação 

superior 

 

 

*O Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat) da UFSC publicou dois novos 

artigos abordando os impactos da pandemia de Covid-19 sobre as atividades econômicas 

no Estado: 

Artigos do Necat abordam impactos da pandemia sobre o mercado de trabalho 

 

 

*Brasil lidera o ranking mundial nas mortes por Covid-19 entre as mães de recém-nascidos 

e grávidas. Esta é a conclusão de um estudo brasileiro publicado este mês na revista 

científica International Journal of Gynecology and Obstetrics: 

Por que o Brasil é o país onde mais morrem grávidas e mulheres no pós-parto por Covid-

19 no mundo? 

Mais de 200 grávidas e puérperas já morreram de covid no Brasil 

Por que 8 em cada 10 gestantes e puérperas mortas por Coronavírus no mundo são 

brasileiras? 

 

 

*Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) busca desenvolver 

possíveis medicamentos contra o novo coronavírus a partir de plantas comestíveis. O 
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trabalho também inclui a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do 

ABC, em São Paulo: 

Projeto da UFSC busca criar medicamento contra coronavírus a partir de plantas 

comestíveis 

 

*Plataforma MAZK – LabTeC: 

Principal desafio é ampliar formação dos professores 

Plataforma desenvolvida pela UFSC ajuda alunos e professores de SC durante uma 

pandemia 

 

 

*Testes em tecidos antivirais: 

Tecidos antivirais: médicos contestam a grande novidade das confecções 

 

 

*SARS-Cov-2 é detectado em esgoto em SC em Novembro de 2019: 

Crea UNAM método para hallar SARS-CoV-2 en las aguas negras y alertar a las personas 

en riesgo 

Вирус COVID-19 обнаружен в ноябре в пробах сточных вод в Бразилии (Vírus COVID-

19 é detectado em novembro em amostras de águas residuais no Brasil) 

 

 

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

 

 

*O Núcleo de Produção de Conteúdos Digitais da UFSC Joinville oferta três cursos on-line 

semanais relacionados com a produção de videoaulas e outros materiais audiovisuais: 

UFSC Joinville oferta cursos para produção de videoaulas 

 

 

*O Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho (Lappot) lança o e-

book Vidas que mudaram – contribuições da psicologia positiva para situações de 

isolamento e de distanciamento social: 

Vidas que Mudaram: Editora e Laboratório da UFSC lançam e-book sobre efeitos da 

pandemia 

Laboratório de Psicologia Positiva da UFSC lança e-book gratuito nesta quinta-feira 

 

 

*O DigiCampus – Núcleo de Prática Digital, criado com apoio do Edital Nº 2/2020/PROEX, 

da Escola de Extensão da UFSC, abre nesta sexta-feira, 7 de agosto, inscrições para uma 

turma extra do curso “Introdução ao uso de ferramentas para o ensino remoto”: 

Turma extra do curso „Introdução ao uso de ferramentas para o ensino remoto‟ abre 

inscrições 

 

*No atual período de suspensão das atividades presenciais, os profissionais do Núcleo de 

Desenvolvimento Infantil (NDI) têm desenvolvido atividades de extensão para divulgar suas 
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ações com a comunidade em geral e se aproximar de seus alunos nesse contexto de 

isolamento social: 

Narração de histórias, música e fantoches: ações de extensão do NDI para se aproximar 

das crianças 

 

 

*Desde março de 2020, os servidores e alunos da UFSC Araranguá desenvolvem 

atividades e projetos junto à comunidade do sul do estado de Santa Catarina, 

principalmente na Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc), 

buscando amenizar os efeitos da crise na região: 

Servidores e alunos da UFSC Araranguá atuam no enfrentamento à Covid-19 

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Boletim analisa crescimento de casos de Covid-19 em SC 

Número de casos de Covid-19 aumenta 200% em crianças e adolescentes em Santa 

Catarina 

Casos de Covid-19 entre crianças de até 9 anos cresceram mais de 200% em SC 

Curva de contaminação ainda não atingiu seu pico 

 

 

*O Projeto Acolhe CED, que visa promover Atenção Psicossocial em Educação e Saúde a 

estudantes do Centro de Ciências da Educação (CED) da UFSC, irá realizar seu terceiro 

encontro no dia 6 de agosto, quinta-feira, às 19 horas. O tema será “Violência, ética do 

cuidado e relações educativas”: 

Projeto Acolhe CED discute violência, ética do cuidado e relações educativas 

 

 

*O Programa de Pós-Graduação em Física da UFSC irá promover o seminário “Lei 

universal de escala para propagação da Covid-19 em centros urbanos”, com Sebastián 

Gonçalves (docente do Instituto de Física da UFRGS) na sexta-feira, 7 de agosto, às 

10h15, na sala virtual do Conferência Web da Rede Nacional de Pesquisa: 

Propagação da Covid-19 é tema de seminário da Pós-Graduação em Física 

 

 

*O Núcleo de Sociologia Econômica da UFSC abriu inscrições para o curso “Economia 

Solidária, Economia de Comunhão e Cooperativas, Modelos de Gestão Participativos”: 

Inscrições abertas para o curso „Economia Solidária, Economia de Comunhão e 

Cooperativas, Modelos de Gestão Participativos‟ 

 

 

 

*O Laboratório de Processos Psicossociais e Clínicos no Luto da Universidade Federal de 

Santa Catarina (LAPPSILu/UFSC) inicia, no final de agosto, um grupo de apoio para 

enlutados pela Covid-19: 

UFSC cria grupo de apoio a pessoas em luto devido à Covid-19 
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*Ensino não presencial: como organizar os estudos é o título da próxima edição do 

programa CCA Conecta, promovido pelo Centro de Ciências Agrárias (CCA) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

CCA promove live sobre organização dos estudos no ensino não presencial 

 

 

*O Curso de Administração Pública da UFSC convida para o próximo webinário “A gestão 

da UFSC após a pandemia da Covid-19″, continuando com a temática relacionada à 

gestão universitária, no dia 6 de agosto, às 19h30, com o professor e diretor do Centro 

Socioeconômico (CSE), Irineu Manoel de Souza: 

Webnário nesta quinta debate gestão da UFSC após pandemia 

 

 

*A webconferência “Os lutos diante da vida e das mortes: a universidade no contexto da 

pandemia” ocorrerá no dia 13 de agosto, às 16h, pelo canal de YouTube da UFSC 

Araranguá: 

Comitê da UFSC Araranguá promove webconferência sobre os lutos na pandemia 

 

 

*O “Amigo Monitor” é um projeto voluntário que conecta crianças e adolescentes que estão 

longe das escolas com pessoas que tenham conhecimento suficiente para ajudá-los nos 

exercícios por meio de aulas de reforço: 

„Amigo Monitor‟: projeto oferece reforço escolar a alunos afetados pela pandemia 

 

 

*Núcleo de Formação e Inovação: integração das TDIC na Educação Básica promove, em 

agosto e setembro, duas edições do curso Ferramentas do Moodle: planejando a prática: 

Capacitação sobre ferramentas do Moodle recebe inscrições 

 

 

 

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

relacionados à pandemia 

 

 

*Lúcio José Botelho: 

Médico reforça alerta para Governo de SC ser protagonista no combate ao coronavírus 

 

*Carlos R. Zárate-Bladés: 

Quem usa máscara também se protege da Covid-19 e, se infectado, pode ter menos 

sintomas 

Quem usa máscara se proteje da covid-19 e, se for infectado, pode ter menos sintomas 

Injetáveis, em gotas e por via nasal, como será a vacina contra o Covid-19? 

 

*Ana Luiza Curi Hallal: 

Entenda o que é a ivermectina, remédio associado ao tratamento da Covid-19 

Diferenças no combate à Covid-19 nas capitais do Sul do Brasil 
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De remédios em estudos a antibióticos: como se trataram os recuperados da Covid-19 

 

*Fabrício Augusto Menegon: 

Cinco razões que mostram a falta de eficácia dos decretos contra o coronavírus em SC 

 

*Daniel Santos Mansur: 

Em equilíbrio, sistema imune é arma contra Covid-19 e outras doenças 

Em equilíbrio, sistema imune é arma contra Covid-19 e outras doenças 

Em equilíbrio, sistema imune é arma contra Covid-19 e outras doenças 

Em equilíbrio, sistema imune é arma contra Covid-19 e outras doenças 

“Por que esperar chegar em situação gravíssima?”, diz pesquisador da UFSC sobre gestão 

da covid-19 em SC 

 

*Alexandra Boing e Guilherme Moura: 

Estudo aponta que Florianópolis flexibilizou medidas contra Covid-19 quando o vírus 

avançava 

Estudo aponta que Florianópolis flexibilizou medidas contra Covid-19 quando o vírus 

avançava 

 

*Lauro Mattei: 

Número de casos de Covid-19 aumenta 200% em crianças e adolescentes em SC em 

julho, diz pesquisa 

Número de casos de covid-19 aumenta 200% em crianças e adolescentes em Santa 

Catarina em julho 

Pesquisador da UFSC alerta sobre velocidade de contágio da Covid-19 

 

*Deonisio Schmitt: 

Máscaras contra coronavírus são obstáculo na rotina das pessoas surdas 

 

*Fernando Hellmann: 

Vacinas testadas contra Covid-19 não usam nanochip para rastrear pessoas pelo 5G 

 

 

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

 

 

*A Secretaria de Educação a Distância (Sead) da Universidade Federal de Santa Catarina, 

preparou uma cartilha destinada especialmente aos docentes, na preparação de atividades 

pedagógicas não presenciais: 

Cartilha reúne informações para docentes nas atividades de ensino não presencial 

 

 

*Após a aprovação do Conselho Universitário das atividades pedagógicas não presenciais 

na UFSC, a Resolução Normativa nº 140/2020/CUn, foi publicada com a regulamentação 

da volta das atividades de ensino, agora em formato não presencial: 

Tire suas dúvidas sobre a retomada do ensino na UFSC 

UFSC aprova proposta de retomada das aulas não presenciais no final do mês 
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*A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis publicou a Instrução Normativa nº 1/2020/PRAE, 

que orienta acerca das medidas a serem adotadas com vistas à diminuição do risco de 

transmissão do novo coronavírus no âmbito da Moradia Estudantil da Universidade Federal 

de Santa Catarina: 

Prae recomenda que alunos não retornem à Moradia Estudantil com reinício do semestre 

 

 

*O Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE), realiza uma pesquisa sobre o monitoramento das portarias 

343/2020, 345/2020 e 544/2020, que dispõem sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia: 

MEC prorroga pesquisa sobre monitoramento das portarias sobre ensino remoto na 

pandemia 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*Levantamento realizado pela Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológico da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) apontou que, de um total de 220 

pesquisas relativas à Covid-19 que estão sendo desenvolvidas em hospitais universitários 

da rede, 31 são realizadas no Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São 

Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC): 

HU/UFSC concentra maior volume de pesquisas sobre Covid-19 nos hospitais da rede 

Ebserh 

HU-UFSC concentra maior volume de pesquisas sobre Covid-19 

Hospital da UFSC tem o maior número de pesquisas de Covid-19 em unidades 

universitárias 

 

 

*Estão abertas as inscrições para que profissionais da saúde da Grande Florianópolis 

possam participar como voluntários da pesquisa para uso da vacina tríplice viral para 

prevenção e redução dos sintomas da Covid-19. O estudo, realizado no Hospital 

Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC) é coordenado pelo 

professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Edison Fedrizzi: 

Profissionais da saúde podem participar de pesquisa para uso da vacina tríplice viral contra 

Covid-19 

Profissionais da saúde podem participar de pesquisa para uso da vacina tríplice viral contra 

Covid-19 

Profissionais da saúde podem participar de pesquisa para uso da vacina tríplice viral contra 

Covid-19 

Profissionais da saúde podem participar de pesquisa para uso da vacina tríplice viral contra 

Covid-19 

Profissionais da saúde podem participar de pesquisa para uso da vacina tríplice viral contra 

Covid-19 em SC 

Voluntários da área de Saúde na Grande Florianópolis podem participar de pesquisa sobre 

vacina contra coronavírus 
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Vacina tríplice viral será testada contra o Coronavírus em Santa Catarina 

UFSC – Profissionais da saúde podem participar de pesquisa para uso da vacina tríplice 

viral contra Covid-19 

UFSC convoca voluntários para participar de estudo sobre a Covid-19 

UFSC fará testes com a tríplice viral contra Covid-19 

Vacina tríplice viral será testada contra o coronavírus em SC; inscrições estão abertas para 

voluntários 

 

 

6) Parcerias 

 

 

*O Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

Coronavírus em SC: Sistema de mapas reúne informações da pandemia nos meios rural e 

urbano 

Coronavírus em SC: Sistema de mapas reúne informações da pandemia nos meios rural e 

urbano 

Sistema mapeia a pandemia nos meios rural e urbano em SC 

 

 

7) Manifestações quanto à política de enfrentamento a Covid-19 em Santa Catarina: 

 

 

* Carta aberta ao governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, sobre o enfrentamento ao 

coronavírus: 

Pesquisadores da UFSC alertam Governo do Estado sobre medidas para frear avanço do 

coronavírus 

Pesquisadores da UFSC criticam ações do governo de SC contra o coronavírus 

 

 

8) Diversos 

 

 

*A Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina 

(Sinter/UFSC) divulga oportunidade de intercâmbio virtual (e-learning) nas áreas de 

Ciência Política, História, Serviço Social e Sociologia para estudantes de graduação e pós-

graduação: 

Inscrições abertas para intercâmbio virtual em universidade da República Tcheca 

 

*Câmara dos Deputados - Reunião técnica: 

A situação da Gestante no Brasil durante a pandemia 
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