
 



28 de agosto a 03 de setembro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Sistema de telemedicina: 

UFSC desenvolve sistema de telemedicina com videochamada, chat e mensagens de 

áudio 

UFSC desenvolve sistema de telemedicina com videochamada, chat e mensagens de 

áudio 
 

 

*Cita projeto de desenvolvimento de medicamentos anticovid-19 por meio de plantas 

comestíveis: 

Cientistas paraibanos estudam criação de medicamentos anticovid-19 por meio de plantas 

comestíveis 

 

  

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

 

 

*O projeto de divulgação científica “Ciência no Bar” recebe nesta sexta-feira, 4 de 

setembro, os organizadores do livro “Brasil pós-pandemia: reflexões e propostas”, Ronaldo 

Pereira Santos e Márcio Pochmann:  

Projeto Ciência no bar recebe organizadores do livro „Brasil pós-pandemia‟ 

 

 

*A Biblioteca Universitária (BU) realiza, na próxima quarta-feira, 2 de setembro, a 

live Minhas aulas vão ser remotas, e agora? Dicas para sobreviver, com orientações para a 

adaptação ao período de ensino não presencial: 

Biblioteca Universitária promove live com dicas para o ensino não presencial 

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

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

Faixa de idade de 0 a 29 anos apresentou 12 mil novos casos entre 1º e 26 de agosto; 

levantamento não inclui novos casos inseridos nesta segunda, 31, e que não haviam sido 

contabilizados oficialmente 

 

 

*Durante a live promovida pelo IMDH (Instituto Memória e Direitos Humanos) e o 

Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e Sociologia da UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina), na última quinta-feira (27), foram repassados por integrantes 

de aldeias do Estado, alguns dados do Covid-19: 

Santa Catarina tem mais de 650 indígenas infectados pelo coronavírus 

https://www.politicalivre.com.br/2020/08/ufsc-desenvolve-sistema-de-telemedicina-com-videochamada-chat-e-mensagens-de-audio/#gsc.tab=0
https://www.politicalivre.com.br/2020/08/ufsc-desenvolve-sistema-de-telemedicina-com-videochamada-chat-e-mensagens-de-audio/#gsc.tab=0
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/08/ufsc-desenvolve-sistema-de-telemedicina-com-videochamada-chat-e-mensagens-de-audio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/08/ufsc-desenvolve-sistema-de-telemedicina-com-videochamada-chat-e-mensagens-de-audio.shtml
https://wscom.com.br/cientistas-paraibanos-estudam-criacao-de-medicamentos-anticovid-19-por-meio-de-plantas-comestiveis/
https://wscom.com.br/cientistas-paraibanos-estudam-criacao-de-medicamentos-anticovid-19-por-meio-de-plantas-comestiveis/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/projeto-ciencia-no-bar-recebe-organizadores-do-livro-brasil-pos-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/biblioteca-universitaria-promove-live-com-dicas-para-o-ensino-nao-presencial/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-apresenta-novo-boletim-sobre-a-covid-19-2/
https://ndmais.com.br/saude/criancas-e-jovens-sao-30-dos-infectados-por-covid-19-em-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/saude/criancas-e-jovens-sao-30-dos-infectados-por-covid-19-em-santa-catarina/
https://ndmais.com.br/saude/criancas-e-jovens-sao-30-dos-infectados-por-covid-19-em-santa-catarina/
http://www.canalideal.com.br/conteudos/detalhes/santa-catarina-tem-mais-de-650-indigenas-infectados-pelo-coronavirus


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

pandemia 

 

 

*Regina Valim:  

Agosto teve redução nos casos e mortes por covid na região 

 

*Daniel Mansur: 
Vídeo dissemina informações falsas para afirmar que a pandemia é um plano de controle 

populacional  

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

populacional 

 

*Carlos R. Zárate-Bladés: 

Uso de máscaras não aumenta a acidez no sangue nem prejudica a imunidade 

 

*Lauro Mattei: 

Em Santa Catarina, crianças e jovens representam 30% dos infectados por covid-19 

Após detecção de falha no sistema estadual, boletim aponta 177,7 mil casos de 

coronavírus em SC 

 

*Vivian da Silva Celestino Reginato: 

Pandemia acelera processos tecnológicos e de inovação, como acontece em períodos de 

guerra 

 

 

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

 

 

*O Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes da Universidade Federal 

de Santa Catarina (Piape/UFSC) realiza às 18h desta quinta-feira, 3 de setembro, um 

Aulão Tira Dúvidas para familiarização dos estudantes com uma das principais ferramentas 

das aulas remotas, o Moodle:  

„Moodle sem mistério‟: Programa de Apoio Pedagógico da UFSC oferece aulão para 

dúvidas 

 

 

*Estão abertas as inscrições para a segunda versão do curso Fundamentos básicos do 

Moodle para professores, promovido pelo Núcleo de Gestão de Tutoria e Tecnologias 

Educacionais em Educação a Distância (Gestec) com incentivo da Pró-Reitoria de 

Extensão (Proex): 

Curso de fundamentos básicos do Moodle recebe inscrições 

 

 

 

 

https://diarinho.com.br/noticias/geral/agosto-teve-reducao-nos-casos-e-mortes-por-covid-na-regiao/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional/
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/09/11970523-video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional.html
https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/09/11970523-video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional.html
https://www.aosfatos.org/noticias/uso-de-mascaras-nao-aumenta-acidez-no-sangue-nem-prejudica-imunidade/
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/em-santa-catarina-crian%C3%A7as-e-jovens-representam-30-dos-infectados-por-covid-19/ar-BB18DhKj?li=BBwanrb
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/31/apos-deteccao-de-falha-no-sistema-estadual-boletim-aponta-177-mil-casos-de-coronavirus-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/31/apos-deteccao-de-falha-no-sistema-estadual-boletim-aponta-177-mil-casos-de-coronavirus-em-sc.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=c1KNGhYFrEI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=c1KNGhYFrEI&app=desktop
http://piape.prograd.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/moodle-sem-misterio-programa-de-apoio-pedagogico-da-ufsc-oferece-aulao-para-tirar-duvidas/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/moodle-sem-misterio-programa-de-apoio-pedagogico-da-ufsc-oferece-aulao-para-tirar-duvidas/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/curso-de-fundamentos-basicos-do-moodle-recebe-inscricoes/


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

sexta-feira, 28 de agosto, a Portaria Normativa nº 371, que prorroga a suspensão das 

atividades acadêmicas e administrativas presenciais até o dia 31 de dezembro: 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais até 31 de dezembro 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais até 31 de dezembro 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*Novas rotinas, novas formas de relacionamento com colegas e com o público, novas 

metodologias e procedimentos, muita coisa nova para aprender e um cenário de muita 

incerteza. Essa foi, de forma resumida, a realidade dos profissionais que entraram em 

programas de residências na área da saúde: 

Residentes mantêm atividades em programa de formação no HU 
  

 

6) Diversos 

 

 

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

que a indisponibilidade no sistema Moodle de ensino não presencial na manhã desta 

segunda-feira, 31 de agosto, foi provocada por uma sequência de ataques de negação de 

serviço direcionados aos servidores da plataforma:  

UFSC sofre ataques de hackers no sistema Moodle nesta segunda-feira 

Plataforma da UFSC sofre ataques de hackers no dia da retomada 

UFSC sofre ataque de hackers no primeiro dia de aulas online 

UFSC sofre ataques de hackers no sistema de aulas on-line 

UFSC sofre ataques de hackers que comprometem retomada das aulas para 40 mil 

estudantes 

Sistema de aulas online da UFSC sofre ataque de hackers na retomada do ensino de 

forma remota 

UFSC tem plataforma atacada por hackers no primeiro dia de retorno das aulas 

 UFSC: Saiba como foi o primeiro dia do retorno das aulas de forma remota 

Volta às aulas na UFSC: hackers invadem sistema nesta segunda-feira 

 

 
*O reitor da UFSC, Ubaldo Cesar Balthazar, gravou uma mensagem de boas-vindas aos 

estudantes da Universidade, para marcar o reinício do semestre 2020.1 nesta segunda-

feira, 31 de agosto: 

Reitor Ubaldo Cesar Balthazar grava mensagens de boas-vindas aos estudantes da UFSC 

 

 

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

UFSC retoma aulas de forma online a partir desta segunda-feira 

Semana começa com retorno às aulas na UFSC 

Saiba como vai funcionar retorno remoto das atividades na UFSC 

http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/08/Portaria-Normativa-371.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-ate-31-de-dezembro/
http://www.andifes.org.br/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-ate-31-de-dezembro/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/residentes-mantem-atividades-em-programa-de-formacao-no-hu/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/ufsc-sofre-ataques-de-hackers-no-sistema-moodle-nesta-segunda-feira/
https://globoplay.globo.com/v/8821338/
https://www.correiosc.com.br/ufsc-sofre-ataque-de-hackers-no-primeiro-dia-de-aulas-online/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-sofre-ataques-de-hackers-no-sistema-de-aulas-online
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1598918775645&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8819738%2F&syn=False&key=607d2e5ed382e55c862513530d7859bc
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1598918775645&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8819738%2F&syn=False&key=607d2e5ed382e55c862513530d7859bc
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/31/sistema-de-aulas-online-da-ufsc-sofre-ataque-de-hackers-na-retomada-do-ensino-de-forma-remota.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/08/31/sistema-de-aulas-online-da-ufsc-sofre-ataque-de-hackers-na-retomada-do-ensino-de-forma-remota.ghtml
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-tem-plataforma-atacada-por-hackers-no-primeiro-dia-de-retorno-das-aulas/
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-tem-plataforma-atacada-por-hackers-no-primeiro-dia-de-retorno-das-aulas/
https://ndmais.com.br/educacao/professores-e-alunos-da-ufsc-se-adaptam-em-retomada-virtual/
https://ndmais.com.br/educacao/professores-e-alunos-da-ufsc-se-adaptam-em-retomada-virtual/
https://ndmais.com.br/educacao/volta-as-aulas-na-ufsc-hackers-invadem-sistema-nesta-segunda-feira/
https://ndmais.com.br/educacao/volta-as-aulas-na-ufsc-hackers-invadem-sistema-nesta-segunda-feira/
https://noticias.ufsc.br/2020/08/reitor-ubaldo-cesar-balthazar-grava-mensagens-de-boas-vindas-aos-estudantes-da-ufsc/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1598918775652&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F08%2F31%2Fufsc-retoma-aulas-de-forma-online-a-partir-desta-segunda-feira.ghtml&syn=False&key=af7b1fabae07a7b897f71360ebc043f3
https://ndmais.com.br/educacao/semana-comeca-com-retorno-as-aulas-na-ufsc/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1598648478792&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8811698%2F&syn=False&key=d2a546750ed05ccf85548586dfe87b88


UFSC volta às aulas na próxima semana 

"Primeira semana será de transição", diz chefe de gabinete da reitoria da UFSC sobre 

aulas virtuais 

 

 

*Consórcio: 

Startup de Criciúma cria consórcio de empresas e ICTs no combate à covid-19 

Startup de Criciúma cria consórcio de empresas e ICTs no combate à covid-19 

Startup de Criciúma cria consórcio de empresas e ICTs no combate à Covid-19 

 

 

*Vestibular: 

UFSC divulga que o Vestibular 2021 será realizado entre abril e maio 

UFSC deve realizar Vestibular 2021 entre abril e maio 

UFSC divulga datas dos Vestibulares 2020/2 e 2021 

UFSC publica calendário para vestibular 2020/2 e 2021 

UFSC divulga datas dos Vestibulares 2020/2 e 2021 

https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-volta-as-aulas-na-proxima-semana/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/primeira-semana-sera-de-transicao-diz-chefe-de-gabinete-da-reitoria-da-ufsc-sobre-aulas
https://www.nsctotal.com.br/noticias/primeira-semana-sera-de-transicao-diz-chefe-de-gabinete-da-reitoria-da-ufsc-sobre-aulas
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/startup-de-criciuma-cria-consorcio-de-empresas-e-icts-no-combate-a-covid-19
https://sulnoticias.com/destaques/startup-de-criciuma-cria-consorcio-de-empresas-e-icts-no-combate-a-covid-19/29-08-2020/
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/startup-de-criciuma-cria-consorcio-de-empresas-e-icts-no-combate-a-covid-19
https://www.blogdovestibular.com/vestibular/ufsc-vestibular-2021.html
https://www.blogdovestibular.com/vestibular/ufsc-vestibular-2021.html
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/ufsc-deve-realizar-vestibular-2021-entre-abril-e-maio/348191.html
https://vestibular.mundoeducacao.uol.com.br/noticias/ufsc-divulga-datas-dos-vestibulares-2020-2-e-2021/341274.html
https://fdr.com.br/2020/09/01/ufsc-publica-calendario-para-vestibular-2020-2-e-2021/
https://fdr.com.br/2020/09/01/ufsc-publica-calendario-para-vestibular-2020-2-e-2021/
https://www.vestibulandoweb.com.br/educacao/vestibular/datas-ufsc-vestibulares-2020-2-e-2021/

