
 



17 a 23 de julho de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Analisar a pandemia de Covid-19 pela perspectiva de grupos sociais vulnerabilizados é o 

objetivo da pesquisa coordenada pela professora do Departamento de Antropologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Flavia Medeiros: 

Pesquisa analisa a pandemia a partir das experiências de grupos vulnerabilizados 

 

 

*Um estudo publicado no periódico médico International Journal of Gynecology and 

Obstetrics aponta que 124 mulheres gestantes ou que estavam no período do puerpério 

morreram de Covid-19 no Brasil. Esse número representa 77% das mortes registradas no 

mundiais: 

UFSC na mídia: Brasil tem 77% das mortes de gestantes por Covid-19, diz estudo 

77% das mortes de gestantes e puérperas por Covid-19 ocorreram no Brasil 

¿Qué políticas son pro vida? En Brasil murieron 74 embarazadas y en Argentina 0 por 

efecto del coronavirus 

 

 

*Estudos para o desenvolvimento de vacinas: 

UFSC e Unesc desenvolvem pesquisas para combater o coronavírus 

 UFSC estuda vacina contra coronavírus e Unesc faz testes 

 

 

*Testes em tecidos antivirais: 

Grifes apostam em tecidos antivirais, tecnologia e sustentabilidade no #novonow pós 

Covid-19 

Tecnologia em tecidos pode ajudar a evitar propagação da covid-19 

Indústria têxtil corre para produzir roupas que barram o contágio pelo coronavírus 

Oriba lança moletom com tecnologia antiviral 

Indústria da moda corre para lançar roupas que barram contágio por coronavírus 

 

 

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

 

 

*Entre os dias 26 e 31 de julho de 2020, mais de 6 mil pessoas inscritas no Seminário 

Internacional Fazendo Gênero 12 estariam reunidas na UFSC, campus de Florianópolis, 

para celebrar mais uma edição do evento: 

Rumo ao Fazendo Gênero 12: programação virtual, entre os dias 26 e 31 de julho 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4211840J6&tokenCaptchar=03AGdBq268rZYASCbnsubQzZcqLnUNwnubSC5N_4OHWc32sY79YZ8qO-Ejnhs38ORQV9rvcC1P2SdFdV125Za7K_bg-i_cEetwXBRlP8sOZWu79V_mCYSah_quu5fe9xhXwvOJaCxebzPr1aKMv3yGIdQpCTkyFxwlwjxeQMsT-vRcSNl6KDcaGUjHzhxIreq7TXOz5M04RXYrRyp0NVpCA8BQZknGwlBuZOLugc0-udgMD8ZULiz3pL6nDXP6eRfoZaddEMjfcWZSNPOg3_n0V7oqcEA3EppMltLOpf_-7MRbUQGcndPnmazdzj-jnLQz9y6wxR3vsSFcBn_P3H3BxOc0AUhYrHE0xjS13SbUnesFOYxcu-oaSzfwHiiANdFi9Mh6d53tt8DJIpdDBCE0CDrldo-EaT6egNAfgH7bHjDLrNyYp4k3NwBAqjghcZKhkDA9WwO47JI6cDVRh7RwubDMZlZ-pfETdw
https://noticias.ufsc.br/2020/07/pesquisa-analisa-a-pandemia-a-partir-das-experiencias-de-grupos-vulnerabilizados/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/ufsc-na-midia-brasil-tem-77-das-mortes-de-gestantes-por-covid-19-diz-estudo/
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2020/07/22/mortes-de-gestantes-e-puerperas.html
https://www.infobae.com/opinion/2020/07/17/que-politicas-son-pro-vida-en-brasil-murieron-74-embarazadas-y-en-argentina-0-por-efecto-del-coronavirus/
https://www.infobae.com/opinion/2020/07/17/que-politicas-son-pro-vida-en-brasil-murieron-74-embarazadas-y-en-argentina-0-por-efecto-del-coronavirus/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1595536036774&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8720293%2F&syn=False&key=03f1ea289c2c64ddf7ba1f5a56030c6b
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1595536036774&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8720293%2F&syn=False&key=03f1ea289c2c64ddf7ba1f5a56030c6b
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1595536036778&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8718190%2F&syn=False&key=da533427d8a2e73a549511f9659d4ddc
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1595536036778&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8718190%2F&syn=False&key=da533427d8a2e73a549511f9659d4ddc
http://blog.tribunadonorte.com.br/augustobezerril/2020/07/23/grifes-apostam-em-tecidos-antivirais-tecnologia-e-sustentabilidade-no-novonow-pos-covid-19/
http://blog.tribunadonorte.com.br/augustobezerril/2020/07/23/grifes-apostam-em-tecidos-antivirais-tecnologia-e-sustentabilidade-no-novonow-pos-covid-19/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/21/interna-brasil,874118/tecnologia-em-tecidos-pode-ajudar-a-evitar-propagacao-da-covid-19.shtml
https://www.bonde.com.br/comportamento/moda-e-beleza/industria-textil-corre-para-produzir-roupas-que-barram-o-contagio-pelo-coronavirus-520896.html
https://www.bonde.com.br/comportamento/moda-e-beleza/industria-textil-corre-para-produzir-roupas-que-barram-o-contagio-pelo-coronavirus-520896.html
https://tramp.com.br/lifestyle/oriba-lanca-moletom-com-tecnologia-antiviral/
https://tramp.com.br/lifestyle/oriba-lanca-moletom-com-tecnologia-antiviral/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/industria-da-moda-corre-para-lancar-roupas-que-barram-contagio-por-coronavirus.shtml
https://noticias.ufsc.br/2020/07/rumo-ao-fazendo-genero-12-programacao-virtual-entre-os-dias-26-a-31-de-julh/


*Os professores e estudantes da rede municipal de ensino contam com o apoio do 

Laboratório de Tecnologias Computacionais (LabTeC) da UFSC Araranguá que capacitou 

503 professores para usarem o Sistema Tutor Inteligente MAZK: 

Sistema desenvolvido na UFSC é utilizado durante pandemia na rede municipal de ensino 

 

 

*Com Rosenilda de Souza e Francisco Wilson Reichert Júnior, doutora e doutorando do 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da UFSC (PPRGV), o 

vídeo aborda as pesquisas sobre milho doce e milho pipoca do extremo Oeste de Santa 

Catarina: 

Milho verde e pipoca são temas de vídeo da Festa Junina Científica Virtual 

Milho verde e pipoca são temas de vídeo da Festa Junina Científica Virtual 

 

 

*O projeto NEUROTalks promove nesta quinta-feira, 23 de julho, a partir das 18h, a 

palestra Como a quarentena está afetando nosso relógio biológico?, com Mario Miguel, 

professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): 

NEUROTalks debate „Como a quarentena está afetando nosso relógio biológico?‟ na 

quinta, 23 

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Boletim analisa avanço da Covid-19 na microrregião de Tubarão 

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

SC 

 

 

*No dia 23 de julho (quinta-feira), das 14h às 15h, será realizado o painel “Saúde Coletiva 

face-à-face: diálogos e interfaces em tempos de pandemia”, com a palestra do professor 

Rodrigo Otávio Moretti Pires sobre o Diálogo 10: “Potenciais das pesquisas online em meio 

a Covid-19”: 

Potenciais das pesquisas online em meio a Covid-19‟ é tema de painel virtual 

 

 

*O projeto Krisis – Tempos de Covid-19, promovido pelo Núcleo de Estudos 

Contemporâneos de Literatura Italiana, publicou dois novos vídeos. No primeiro deles, em 

entrevista concedida aos professores Andrea Santurbano e Patricia Peterle, o historiador 

Carlo Ginzburg trata da revolução tecnológica das perspectivas geopolíticas e dos 

diferentes caminhos tomados pelos países atingidos na pandemia de Covid-19: 

Projeto „Krisis – Tempos de Covid-19‟ traz novos vídeos com historiador e poeta 

 

 

*O Observatório de Democracia e Direitos Humanos publicou nesta quinta-feira, 16 de 

julho, o relatório Pandemia e direitos humanos: análise do sistema prisional de Santa 

Catarina: 

ODDH publica relatório sobre situação do sistema prisional catarinense durante a 

pandemia 

https://mazk.labtec.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/sistema-desenvolvido-na-ufsc-e-utilizado-durante-pandemia-na-rede-municipal-de-ensino/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/milho-verde-e-pipoca-sao-temas-de-video-da-festa-junina-cientifica-virtual/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/milho-verde-e-pipoca-sao-temas-de-video-da-festa-junina-cientifica-virtual/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/neurotalks-debate-como-a-quarentena-esta-afetando-nosso-relogio-biologico-na-quinta-23/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/neurotalks-debate-como-a-quarentena-esta-afetando-nosso-relogio-biologico-na-quinta-23/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/boletim-analisa-avanco-da-covid-19-na-microrregiao-de-tubarao/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-divulga-novo-boletim-sobre-a-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-divulga-novo-boletim-sobre-a-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/potenciais-das-pesquisas-online-em-meio-a-covid-19-e-tema-de-painel-virtual/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273266D5&tokenCaptchar=03AGdBq26jrSfV7gfGgwqF3tszV-f7UYkgZ3QLn9rLMkeYZjVMOeSdl8m620VHlWDx_LWy-I20y7QdRkMMnRatYc_BVjfvuSOLGq4K8MRYEaNFCdr7m6aWR9q5I00Dsnuc86YklUglRZ4sZXX_AF5nEUVfTAJ2iT8KViBelwKkadcjbyYullqPLNXR9kvngI7_RRLP5Q1RlGZS69epWIPVgenXvvFybQ2kXJXBuEQGX7XKyVBeDfEDSpeecqPP-VqWqXz0F0foCiU9uZjOl9P0NpL-CMwm_eAaKp2zMTRsKvAXdgdSmdCruaDLjZvuW952W_Vu21nSMp-udkxiQ-h3wdC8uxmzrjH6R7NYqyggE5YHR6ctYs2PS7wQCxSJCL3yV1vvdOm03NkWwzjZBtwLQjY0E4sbkiUqbZ8OlBAeJcxMRsLPyDDz_rqHgZSy-Yus4oJ-U_no4CEQM12FBff9_L3mAtA1UTZeUw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753207J6&tokenCaptchar=03AGdBq27SAeopnNDZ6unKVDX6Lq2OfkiGDUYIhnV0tY58cSWvRKlG1ebIAuePpeMm2Qk4X4HfYzZl7ix0BT2QTB-RtWf5gwsNIgABiZNO7MNg81RhOVooo5RT3YFquvhlV6CeQ8KsB405Bt7jmgfZFLvPF-zplXJGsIENGoeiu9iGnMM8CTRJYDhnj61umNs3gY3SxtSU0C8L-57yJWXaOJCuOudJmxDk2EbMlZ8_qC8oKO96KV457z8_oRiGVaSw0kfVGaI66dEFOTt9-drcGaoQVFm9rjLzK9keLKqZfOKAbbeIPPX2hYzQxbkt8zXrZvP5L8XLKK_uWtb3gmJ38KQKFdUqH0e9ZIhknsKkIBY-aE35kXqU-cy9zUULT9DQR5tc29MtHKvm4pwIXPSKYTIJYnaIo8CLz-A9rcIib_4Bh_fFjGWEZU6uFXfZXvnaTS7-442xiSe6JqAjG_qhIJgNRI-G2KAFAg
https://youtu.be/5dVPSVRi7rs
https://youtu.be/5dVPSVRi7rs
https://noticias.ufsc.br/2020/07/projeto-krisis-tempos-de-covid-19-traz-novos-videos-com-historiador-e-poeta/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/oddh-publica-relatorio-sobre-situacao-do-sistema-prisional-catarinense-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/oddh-publica-relatorio-sobre-situacao-do-sistema-prisional-catarinense-durante-a-pandemia/


*Investiga-Covid: 

CER-AMESC faz análise com Vigilâncias Epidemiológicas 

 

 

*Projeto virtual A Palavra no Agora: 

Diário de uma pandemia 

Escrever sobre sentimentos pode ser terapêutico e ajudar a lidar com o auto 

Museu da Língua Portuguesa estimula reflexões sobre lutos da pandemia 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Carlos Zárate-Bladés: 

Desbancados e desmascarados 

Máscaras são eficientes no combate ao novo coronavírus, ao contrário do que diz 

influenciador 

Máscaras são eficientes no combate ao novo coronavírus, ao contrário do que diz 

influenciador  

Máscaras são eficientes no combate ao novo coronavírus, ao contrário do que diz 

influenciador 

Descarte de milhões de máscaras na pandemia pode virar problema ambiental 

Máscaras auxiliam no combate à covid, ao contrário do que diz influenciador 

 

 

*Oscar Bruna-Romero: 

Avanços da ciência no combate à covid-19 

 

*Edna Maria Niero: 

Testagem mostra contaminação de imigrantes por Covid-19 acima da média em frigorífico 

de SC 

 

*Sandra Caponi: 

Revista “Estudos Avançados” investiga combate à pandemia 

 

*Daniel Mansur: 

Como um dos primeiros remédios a ser considerado para a Covid-19 está se saindo nos 

estudos? 

 

*Patrícia Stoco: 

Coronavírus estava sendo transmitido no país antes da confirmação do 1º caso, diz 

pesquisa 

Transmissão de coronavírus no Brasil começou antes do primeiro caso confirmado, diz 

pesquisa 

Pesquisadores de SC encontraram vírus da Covid-19 no esgoto em novembro de 2019 

http://www.jornalnortesul.com.br/geral/cer-amesc-faz-an%C3%A1lise-com-vigil%C3%A2ncias-epidemiol%C3%B3gicas-1.2245298
http://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/07/agencias/966700-diario-de-uma-pandemia.html
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,escrever-sobre-sentimentos-pode-ser-terapeutico-e-ajudar-a-lidar-com-o-luto,70003366047
https://ndmais.com.br/saude/museu-da-lingua-portuguesa-estimula-reflexoes-sobre-lutos-da-pandemia/
https://piaui.folha.uol.com.br/desbancados-e-desmascarados/
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/145345-mascaras-sao-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus-ao-contrario-do-que-diz-influenciador
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/145345-mascaras-sao-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus-ao-contrario-do-que-diz-influenciador
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/mascaras-sao-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus-ao-contrario-do-que-diz-influenciador/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/mascaras-sao-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus-ao-contrario-do-que-diz-influenciador/
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/07/11955287-mascaras-sao-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus--ao-contrario-do-que-diz-influenciador.html
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/07/11955287-mascaras-sao-eficientes-no-combate-ao-novo-coronavirus--ao-contrario-do-que-diz-influenciador.html
https://www.campos24horas.com.br/noticia/descarte-de-milhoes-de-mascaras-na-pandemia-pode-virar-problema-ambiental
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/17/mascaras-auxiliam-no-combate-a-covid-ao-contrario-do-que-diz-influenciador.htm
https://diarinho.com.br/noticias/geral/avancos-da-ciencia-no-combate-covid-19/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/noticia/2020/07/testagem-mostra-contaminacao-de-imigrantes-por-covid-19-acima-da-media-em-frigorifico-de-sc.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/noticia/2020/07/testagem-mostra-contaminacao-de-imigrantes-por-covid-19-acima-da-media-em-frigorifico-de-sc.html
https://jornal.usp.br/cultura/revista-estudos-avancados-investiga-combate-a-pandemia/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/interferon-resultados-positivos-mas-ainda-preliminares-contra-covid-19/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/interferon-resultados-positivos-mas-ainda-preliminares-contra-covid-19/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/07/20/coronavirus-estava-sendo-transmitido-no-pais-antes-da-confirmacao-do-1o-caso-diz-pesquisa/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/07/20/coronavirus-estava-sendo-transmitido-no-pais-antes-da-confirmacao-do-1o-caso-diz-pesquisa/
https://esportes.yahoo.com/noticias/transmissao-coronavirus-brasil-comecou-antes-primeiro-caso-confirmado-diz-pesquisa-133151880.html
https://esportes.yahoo.com/noticias/transmissao-coronavirus-brasil-comecou-antes-primeiro-caso-confirmado-diz-pesquisa-133151880.html
https://www.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=1&r=1595027961266&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8706736%2F&syn=False&key=f511340f8fb48a985c7fcdd50dcd1144


Coronavírus estava sendo transmitido no país antes da confirmação do 1º caso, diz 

pesquisa 

 

*Ivânia Jann Luna : 

O legado da pandemia está relacionado à resiliência diante das perdas 

 

*Fabrício Menegon: 

Após novo decreto, especialista alerta que SC precisa de mais restrições contra Covid-19 

Secretários municipais querem que governo de SC volte a comandar combate à pandemia 

 

*Lúcio José Botelho: 

Ivermectina: o que dizem defensores e críticos do uso contra o coronavírus 

Após regionalizar ações, SC tem quatro vezes mais mortes por coronavírus 

 

 

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

 

 

*O Conselho Universitário (CUn) da UFSC definiu nesta terça-feira, 21 de julho, o 

Calendário Suplementar Excepcional que deve vigorar na instituição com a oferta de 

ensino não presencial: 

Conselho Universitário decide que ensino não presencial da UFSC começa em 31 de 

agosto 

O Conselho Universitário decide que ensino não presencial da UFSC começa em 31 de 

agosto 

Ensino não presencial da UFSC começa em 31 de agosto 

 

 

*O Conselho Universitário da UFSC retoma o debate sobre a Resolução Normativa que 

regulamentará as a retomada das atividades de ensino em formato não presencial nesta 

terça-feira, às 9h: 

Ao vivo: Conselho Universitário debate Calendário Suplementar Excepcional nesta terça-
feira 

 

 

*O Calendário Suplementar Excepcional a ser adotado pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) contará com uma fase de ajuste de matrícula, quando será possível 

trancar ou destrancar o semestre, cancelar ou matricular-se em disciplinas ou atividades 

complementares: 

Conselho Universitário debate regras do ensino não presencial da Graduação e Pós; 
Calendário será definido nesta terça-feira, dia 21 

  

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/07/17/coronavirus-estava-sendo-transmitido-no-pais-antes-da-confirmacao-do-1o-caso-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/07/17/coronavirus-estava-sendo-transmitido-no-pais-antes-da-confirmacao-do-1o-caso-diz-pesquisa.ghtml
https://ndmais.com.br/saude/o-legado-da-pandemia-esta-relacionado-a-resiliencia-diante-das-perdas/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/18/apos-novo-decreto-especialista-alerta-que-sc-precisa-de-mais-restricoes-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/07/17/secretarios-municipais-querem-que-governo-de-sc-volte-a-comandar-combate-a-pandemia.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ivermectina-o-que-dizem-defensores-e-criticos-do-uso-contra-o-coronavirus
http://www.jatv.com.br/noticias/santacatarina/ap%C3%B3s-regionalizar-a%C3%A7%C3%B5es-sc-tem-quatro-vezes-mais-mortes-por-coronav%C3%ADrus-1.2244406
https://noticias.ufsc.br/2020/07/conselho-universitario-decide-que-ensino-nao-presencial-da-ufsc-comeca-em-31-de-agosto/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/conselho-universitario-decide-que-ensino-nao-presencial-da-ufsc-comeca-em-31-de-agosto/
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/conselho-universitario-decide-que-ensino-nao-presencial-da-ufsc-comeca-em-31-de-agosto
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/conselho-universitario-decide-que-ensino-nao-presencial-da-ufsc-comeca-em-31-de-agosto
https://www.correiosc.com.br/ensino-nao-presencial-da-ufsc-comeca-em-31-de-agosto/
https://noticias.ufsc.br/2020/07/ao-vivo-conselho-universitario-debate-calendario-suplementar-excepcional-nesta-terca-feira/
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*O Conselho Universitário (CUn) aprovou a retomada não presencial das atividades 

pedagógicas em Calendário Suplementar Excepcional na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) em reunião nesta sexta-feira, 17 de julho: 

Conselho Universitário aprova retomada do ensino em formato não presencial; calendário 
suplementar deve ser definido na segunda-feira, dia 20 

 

 

*O Conselho Universitário (CUn) irá apreciar nesta sexta-feira, 17 de julho, a Resolução 

que regulamentará a retomada das atividades de ensino na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC): 

Conselho Universitário decide sobre retomada do ensino e calendário excepcional 
 

 

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

UFSC deve fornecer equipamentos a alunos sem acesso à internet para ensino não 

presencial 

UFSC define retorno de aulas não presenciais para o fim de agosto 

 UFSC define o retorno do ensino remoto para o dia 31 de agosto 

UFSC retoma as aulas dia 31 de agosto de forma remota 

UFSC – Conselho Universitário define calendário suplementar nesta segunda-feira, 20 de 

julho 

Definição da UFSC sobre calendário das aulas deve sair nesta terça 

Conselho Universitário retoma discussões sobre aulas na UFSC 

UFSC deve ter retomada com ensino não presencial na semana de 31 de agosto 

Conselho da UFSC define calendário de aulas nesta terça-feira 

UFSC deve ter retomada com ensino não presencial na semana de 31 de agosto 

UFSC deve ter retomada com ensino não presencial na semana de 31 de agosto 

Conselho da UFSC se reúne nesta segunda para decidir calendárioAulas da UFSC vão 

voltar em formato EAD; data será definida 

UFSC retoma na segunda-feira reunião que define detalhes de aulas não presenciais 

UFSC aprova retorno de aulas não presenciais, mas calendário ainda será definido 

UFSC confirma volta às aulas em EAD; data deve ser definida na segunda-feira 

 Conselho da UFSC vota novas medidas para retomada, mas calendário de aulas segue 

indefinido 

UFSC: Estudantes da graduação e pós terão prazo para ajuste de matrículas 

AO VIVO: UFSC decide se retoma atividades de ensino 

UFSC aprova retomada das aulas virtuais; calendário será discutido na segunda 

UFSC retoma na segunda-feira reunião que define detalhes de aulas não presenciais 

Conselho da UFSC deve retomar reunião para definir sobre aulas não presenciais 

Conselho Universitário aprova retomada de ensino remoto na UFSC 

UFSC confirma volta às aulas em EAD; data deve ser definida na segunda-feira 

Após 120 dias, UFSC aprova retomada das aulas em sistema virtual 
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5) Hospital Universitário 

 

 

*Reportagem de Ângela Bastos apresenta profissionais de diferentes áreas do Hospital 

Universitário da UFSC que dão suporte ao bem-estar e preservação das vidas que se 

tornou ainda mais intenso com a pandemia: 

UFSC na mídia: „As muitas mãos que movem a engrenagem de um hospital no combate 

ao coronavírus‟ 

As muitas mãos que movem a engrenagem de um hospital no combate ao coronavírus 

 

 

*Grupo de Apoio à Saúde Emocional: 

Profissionais da saúde enfrentam uma realidade pesada trazida pela pandemia de 

coronavírus 

 

 

6) Medicamentos contra a Covid-19 

 

 

Quando a Ciência não é ouvida, restam a sorte, a fé e a esperança de se ter em mãos um 

bilhete premiado 

 

 

7) Diversos 

 

 

* O Laboratório de Moluscos Marinhos Universidade Federal de Santa Catarina 

(LMM/UFSC) tem mantido suas atividades de produção de sementes de moluscos durante 

a pandemia: 

Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC mantém produção durante a pandemia31/07 a 
02/03/2020 
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