
 



04 a 10 de setembro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Sistema de telemedicina: 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores da UFSC desenvolvem ferramenta para tele atendimento em tempos de 

Covid-19 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de Santa Catarina desenvolvem sistema para consultas médicas a 

distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema de consultas médicas a distância 

UFSC desenvolve plataforma para consultas médicas à distância 

Fapesc faz live sobre sistema de teleatendimento para consultas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

Pesquisadores de SC desenvolvem sistema para consultas médicas a distância 

 

 

*Na terceira reportagem da série “Covid-19 em Dados”, publicada no portal ND+, conheça 

a história, os desafios e a inovação do protótipo de ventilador mecânico pulmonar, ou 

respirador, produzido em oficina improvisada na casa de um professor da UFSC com a 

ajuda do filho: 

UFSC na mídia: a saga do respirador feito em SC na busca por um investidor 

InjeVent: Conheça a saga do respirador feito em SC na busca por um investidor 

 

 

*Pessoas acima de 65 anos são o grupo etário que percebe como menores os riscos da 

pandemia de Covid-19 e também apresentam menor comprometimento com as políticas de 

isolamento social em Santa Catarina. A conclusão é da pesquisa Covid-19 em Santa 

Catarina: Estudo sobre níveis de conhecimento, padrões de comportamento social e 

impactos na vida social e econômica: 

Idosos tendem a considerar a pandemia menos grave, aponta estudo da UFSC 

Pesquisa da UFSC aponta que terceira idade tende a considerar situação menos grave 

Em SC, idosos tendem a considerar a pandemia menos grave, aponta estudo 

 

 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-a-distancia/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/loetz/pesquisadores-da-ufsc-desenvolvem-ferramenta-para-tele-atendimento-em-tempos-de
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/loetz/pesquisadores-da-ufsc-desenvolvem-ferramenta-para-tele-atendimento-em-tempos-de
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258183
https://jornalbairros.com.br/noticias/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258178
https://uaaau.com.br/bem-estar/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-a-distancia
https://oblumenauense.com.br/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-a-distancia/
http://www.canalideal.com.br/conteudos/detalhes/pesquisadores-de-santa-catarina-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-a-distancia
http://www.canalideal.com.br/conteudos/detalhes/pesquisadores-de-santa-catarina-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-a-distancia
http://www.jornalcomunidade.com.br/2.1461/sa%C3%BAde/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258351
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258331
http://noticiadolitoral.com.br/sa%C3%BAde/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258326
http://www.informativoregional.net/geral/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258289
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/pesquisadores-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-distancia/
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/pesquisadores-desenvolvem-sistema-para-consultas-medicas-distancia/
https://omunicipio.com.br/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-de-consultas-medicas-distancia/
https://ndmais.com.br/saude/ufsc-desenvolve-plataforma-para-consultas-medicas-a-distancia/
http://www.fapesc.sc.gov.br/fapesc-faz-live-sobre-sistema-de-teleatendimento-para-consultas-a-distancia/
http://www.imprensadopovo.com.br/sa%C3%BAde/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258824
http://otempodefato.com.br/artigos/pesquisadores-de-sc-desenvolvem-sistema-para-consultas-m%C3%A9dicas-a-dist%C3%A2ncia-1.2258789
https://noticias.ufsc.br/2020/09/ufsc-na-midia-a-saga-do-respirador-feito-em-sc-na-busca-por-um-investidor/
https://ndmais.com.br/saude/injevent-conheca-a-saga-do-respirador-feito-em-sc-na-busca-por-um-investidor/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/idosos-tendem-a-considerar-a-pandemia-menos-grave-aponta-estudo-da-ufsc/
https://globoplay.globo.com/v/8841457/
https://globoplay.globo.com/v/8841457/
https://www.economiasc.com/2020/09/09/em-sc-idosos-tendem-a-considerar-a-pandemia-menos-grave-aponta-estudo/


* Pesquisa de desenvolvimento de um robô móvel para desinfecção de ambientes: 

Pesquisadores da UFSC projetam robô que elimina o coronavírus 

 

 

*Cita  instituições brasileiras envolvidas no desenvolvimento de vacinas contra a Covid: 

Seringas e distribuição: os outros desafios da imunização contra a Covid no Brasil 

Por que a vacina contra tuberculose vai ser testada para a covid-19 

 

 

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

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Núcleo de Estudos da Economia Catarinense analisa crescimento da Covid-19 no Estado 

 

 

*O professor Marcelo Barcelos, do Departamento de Jornalismo da UFSC, participa, neste 

domingo, da série “Explosão Digital S/A”: 

Professor da UFSC participa de programa especial da CNN Brasil sobre ensino remoto e 

vida digital 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sediará, de 22 e 24 de outubro a 18ª 

Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação – Sepex – desta vez em formato 100% 

on-line. A Sepex em Casa traz o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT) “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”: 

UFSC sediará „Sepex em Casa‟ em outubro 

 

 

*A Editora da UFSC (EdUFSC) realizará, até 30 de setembro, a Feira do Livro 2020/2: 

Feira do Livro da UFSC será online 

 

 

*A partir das 10h15 desta sexta-feira, 11 de setembro, o Programa de Pós-graduação em 

Física da Universidade Federal de Santa Catarina (PGFSC/UFSC) promove seminário com 

Ana Flavia Nogueira, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 

pesquisadora do Laboratório de Nanotecnologia e Energia Solar do Instituto de Química 

daquela universidade: 

Pesquisadora do Laboratório de Nanotecnologia e Energia Solar da Unicamp realiza 

seminário na UFSC 

 

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/8836954/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/vacinas-brasileiras-contra-covid-19-o-que-esperar/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/vacina-seringas-distribuicao-desafios-imunizacao-covid-brasil/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/09/10/Por-que-a-vacina-contra-tuberculose-vai-ser-testada-para-a-covid-19
https://noticias.ufsc.br/2020/09/nucleo-de-estudo-da-economia-catarinse-analisa-cerescimento-da-covid-19-no-estado/
http://lattes.cnpq.br/4246602012330946
https://noticias.ufsc.br/2020/09/professor-da-ufsc-participa-de-programa-especial-da-cnn-brasil-sobre-ensino-remoto-e-internet-das-coisas/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/professor-da-ufsc-participa-de-programa-especial-da-cnn-brasil-sobre-ensino-remoto-e-internet-das-coisas/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/ufsc-sediara-sepex-em-casa-em-outubro/
https://jornalbairros.com.br/geral/feira-do-livro-da-ufsc-ser%C3%A1-online-1.2258561
https://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/
https://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisadora-do-laboratorio-de-nanotecnologia-e-energia-solar-da-unicamp-realiza-seminario-na-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisadora-do-laboratorio-de-nanotecnologia-e-energia-solar-da-unicamp-realiza-seminario-na-ufsc/


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

pandemia 

 

 

*João Batista Calixto: 

Pesquisadores cobram mais transparência em estudo clínico da nitazoxanida 

Pesquisadores cobram mais transparência em estudo clínico da nitazoxanida 

 

*Daniel Mansur 

É falso que pandemia seja plano de controle populacional 

Vídeo dissemina informações falsas para afirmar que a pandemia é um plano de controle 

populacionalVídeo dissemina informações falsas para dizer que pandemia é plano de 

controle populacional 

Vídeo dissemina informações falsas para afirmar que a pandemia é um plano de controle 

populacional 

 

*Oscar Bruna-Romero: 

SC tem queda na cobertura vacinal de crianças nos últimos cinco anos 

 SC tem queda na cobertura vacinal de crianças nos últimos cinco anos 

 

*Carlos Zárate-Bladés: 

Não é verdade que vacina contra Covid-19 cause dano irreversível ao DNA humano 

 

 

4) Hospital Universitário 

 

 

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

destacando nacionalmente na área de estudos sobre a Covid-19: 

Pesquisa desenvolvida no HU/UFSC avalia os impactos da Covid-19 no aparelho 

respiratório 

Pesquisa desenvolvida no HU-UFSC avalia os impactos da Covid-19 no aparelho 

respiratório 

 

 

5) Diversos 

 

 

*Comitê SUASSC/COVID19: 

UFSC integra equipe do Mapa de Georreferenciamento da Assistência Social em SC 

 Mapa mostra indicadores e serviços da Assistência Social de todos os municípios 

catarinenses 

Portabilis lança mapa de indicadores da assistência social catarinense 

 

 

 

https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-cobram-mais-transparencia-em-estudo-clinico-da-nitazoxanida/
https://pfarma.com.br/coronavirus/5871-transparencia-estudo-nitazoxanida.html
https://www.poder360.com.br/coronavirus/e-falso-que-pandemia-seja-plano-de-controle-populacional/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/09/video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional-ckeojxz7j00290137moe0lobi.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/09/video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional-ckeojxz7j00290137moe0lobi.html
https://www.nsctotal.com.br/noticias/video-informacoes-falsas-pandemia-plano-de-controle-populacional
https://www.nsctotal.com.br/noticias/video-informacoes-falsas-pandemia-plano-de-controle-populacional
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/148759-video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/148759-video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional
https://www.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=2&r=1599689081943&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F09%2F08%2Fsc-tem-queda-na-cobertura-vacinal-de-criancas-nos-ultimos-cinco-anos.ghtml&syn=False&key=c5f35279f615c63adb1fd2aee5934b9a
https://www.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=2&r=1599689081943&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F09%2F08%2Fsc-tem-queda-na-cobertura-vacinal-de-criancas-nos-ultimos-cinco-anos.ghtml&syn=False&key=c5f35279f615c63adb1fd2aee5934b9a
http://www.portalsmo.com.br/1/noticias/29/geral/90897/sc-tem-queda-na-cobertura-vacinal-de-criancas-nos-ultimos-cinco-anos
https://www.aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-vacina-contra-covid-19-cause-dano-irreversivel-ao-dna-humano/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisa-desenvolvida-no-huufsc-avalia-os-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisa-desenvolvida-no-huufsc-avalia-os-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio/
https://ocp.news/geral/pesquisa-desenvolvida-no-hu-ufsc-avalia-os-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio
https://ocp.news/geral/pesquisa-desenvolvida-no-hu-ufsc-avalia-os-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio
https://noticias.ufsc.br/2020/09/ufsc-integra-equipe-do-mapa-de-georreferenciamento-da-assistencia-social-em-sc/
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/mapa-mostra-indicadores-servicos-assistencia-social-todos-municipios-catarinenses/
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/mapa-mostra-indicadores-servicos-assistencia-social-todos-municipios-catarinenses/
https://www.canalicara.com/cotidiano/portabilis-lanca-mapa-de-indicadores-da-assistencia-social-catarinense-45673.html


*Membros da Administração Central da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 

representantes dos estudantes realizaram na sexta-feira, 4 de setembro, a terceira 

audiência pública virtual desde a suspensão das atividades presenciais na universidade: 

Administração da UFSC e estudantes discutem ensino remoto em terceira audiência 

pública virtual 

 

 

*Vestibular: 

Vestibular 2020/2: UFSC divulga novo cronograma 

Vestibular UFSC 2021: Calendário completo da aplicação da prova 

 

 

*Comitê Técnico e Científico da Defesa Civil: 

Plano de retomada das aulas presenciais em SC será apresentado nesta quarta-feira 

Governo de SC detalha plano para preparar escolas para retorno das atividades 

presenciais 

Governo do Estado detalha plano para preparar escolas para retorno das atividades 

presenciais 

Governo do Estado detalha plano para preparar escolas para retorno das atividades 

presenciais 

Coronavírus em SC: Governo do Estado detalha plano para preparar escolas para retorno 

das atividades presenciais 

Plano de retorno às aulas de Santa Catarina está pronto 

Plano é criado para preparar escolas de SC para o retorno de atividades presenciais 

Retorno das aulas em SC iniciará por alunos do 3° ano do Ensino Médio 

Governo do Estado detalha Plano de Contingência para Educação à comunidade escolar 

https://noticias.ufsc.br/2020/09/administracao-da-ufsc-e-estudantes-discutem-ensino-remoto-em-terceira-audiencia-publica-virtual/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/administracao-da-ufsc-e-estudantes-discutem-ensino-remoto-em-terceira-audiencia-publica-virtual/
https://noticiasconcursos.com.br/enem-e-vestibular/vestibular-20202-ufsc-divulga-novo-cronograma/
https://fdr.com.br/2020/09/07/vestibular-ufsc-2021-calendario-completo-da-aplicacao-da-prova/
https://riomaframix.com.br/pelo-estado/plano-de-retomada-das-aulas-presenciais-em-sc-sera-apresentado-nesta-quarta-feira/#.X1k-xtJKjIU
https://oblumenauense.com.br/governo-de-sc-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais/
https://oblumenauense.com.br/governo-de-sc-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais/
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/editorias/educa%C3%A7%C3%A3o/governo-do-estado-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais-1.2258878
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/editorias/educa%C3%A7%C3%A3o/governo-do-estado-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais-1.2258878
http://www.folharegionalwebtv.com/educa%C3%A7%C3%A3o/governo-do-estado-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais-1.2258805
http://www.folharegionalwebtv.com/educa%C3%A7%C3%A3o/governo-do-estado-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais-1.2258805
http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/on-line/educa%C3%A7%C3%A3o/coronav%C3%ADrus-em-sc-governo-do-estado-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais-1.2259084
http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/on-line/educa%C3%A7%C3%A3o/coronav%C3%ADrus-em-sc-governo-do-estado-detalha-plano-para-preparar-escolas-para-retorno-das-atividades-presenciais-1.2259084
http://www.jornalcomunidade.com.br/2.1461/educa%C3%A7%C3%A3o/plano-de-retorno-%C3%A0s-aulas-de-de-santa-catarina-est%C3%A1-pronto-1.2259083
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/plano-criado-para-preparar-escolas-para-retorno-atividades-presenciais/
https://camboriu.news/retorno-das-aulas-em-sc-sera-com-atividades-de-reforco-e-para-alunos-do-3-ano-do-ensino-medio/
http://otempodefato.com.br/artigos/governo-do-estado-detalha-plano-de-conting%C3%AAncia-para-educa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-comunidade-escolar-1.2259019

