
 



02 a 08 de outubro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

* Os primeiros resultados do estudo do uso da tríplice viral contra Covid-19 em Santa 

Catarina:  

Vacina tríplice viral pode reduzir sintomas da Covid-19, aponta pesquisa da UFSC 

Vacina tríplice viral pode reduzir sintomas da Covid-19, mostra estudo da UFSC 

Vacina tríplice viral pode reduzir sintomas da Covid, diz estudo 

Pesquisadores de SC divulgam dados preliminares sobre o uso da vacina tríplice viral 

contra Covid-19 

Vacina reduz sintomas de covid 

Vacina tríplice viral reduz sintomas de covid-19, indica estudo da UFSC  

Vacina em Santa Catarina 

 

 

*Um equipamento produzido pelas Universidades Federais de Goiás (UFG), Sergipe 

(UFS), Maranhão (UFMA) e de Santa Catarina (UFSC) pode auxiliar profissionais de saúde 

no atendimento a pacientes com insuficiência respiratória, principalmente em tempos de 

pandemia de Covid-19: 

Reanimador produzido por universidades federais pode ajudar pacientes com insuficiência 

respiratória 

 

 

*Cita pesquisa sobre os efeitos da cannabis no tratamento de transtornos do humor 

causados pela covid-19: 

Novo estudo indica que maconha poderia prevenir infecção pulmonar por coronavírus 

Novo estudo indica que maconha poderia prevenir infecção pulmonar por coronavírus 

 

 

*O uso de ferramentas que auxiliam no diagnóstico e monitoramento de informações mais 

específicas sobre pacientes infectados pelo novo coronavírus incentivou pesquisadores da 

Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da Universidade de Brasília a desenvolverem o 

projeto Covid-19 e Cavidade Oral: 

UnB conduz pesquisa que analisa manifestações orais relacionadas à 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): 

Setembro mostra estabilização das taxas de crescimento da Covid-19 em Santa Catarina, 

aponta boletim do Necat 

 

https://globoplay.globo.com/v/8906187/
https://imirante.com/brasil/noticias/2020/10/02/vacina-triplice-viral-pode-reduzir-sintomas-da-covid-19-mostra-estudo-da-ufsc.shtml
https://imirante.com/brasil/noticias/2020/10/02/vacina-triplice-viral-pode-reduzir-sintomas-da-covid-19-mostra-estudo-da-ufsc.shtml
https://www.regiaonoroeste.com/materias/1017586/Vacina_triplice_viral_pode_reduzir_sintomas_da_Covid__diz_estudo/
https://www.regiaonoroeste.com/materias/1017586/Vacina_triplice_viral_pode_reduzir_sintomas_da_Covid__diz_estudo/
https://www.jornaldafronteira.com.br/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://www.jornaldafronteira.com.br/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://diarinho.com.br/noticias/geral/vacina-reduz-sintomas-de-covid/
https://diarinho.com.br/noticias/vacina-triplice-viral-reduz-sintomas-de-covid-19-indica-estudo-da-ufsc/
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/comeco_de_conversa/2020/10/759681-evolucao-forcada.html
https://sagresonline.com.br/reanimador-automatizado-produzido-por-universidades-federais-pode-ajudar-pacientes-com-sintomas-de-insuficiencia-respiratoria/
https://sagresonline.com.br/reanimador-automatizado-produzido-por-universidades-federais-pode-ajudar-pacientes-com-sintomas-de-insuficiencia-respiratoria/
https://www.fatoamazonico.com.br/novo-estudo-indica-que-maconha-poderia-prevenir-infeccao-pulmonar-por-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/novo-estudo-indica-que-maconha-poderia-prevenir-infeccao-pulmonar-por-coronavirus/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/unb-conduz-pesquisa-que-analisa-manifestacoes-orais-relacionadas-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/setembro-mostra-estabilizacao-das-taxas-de-crescimento-da-covid-19-em-santa-catarina-aponta-boletim-do-necat/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/setembro-mostra-estabilizacao-das-taxas-de-crescimento-da-covid-19-em-santa-catarina-aponta-boletim-do-necat/


*Abriram nesta segunda-feira, 5 de outubro, as inscrições para a segunda turma do curso 

de extensão à distância Produção de conteúdo digital para inovação da prática docente, 

promovido pelo Núcleo de Formação e Inovação: integração das TDIC na Educação 

Básica com apoio da Pró-reitoria de Extensão (Proex): 

Inscrições abertas para curso de produção de conteúdo digital para docentes 

 

 

*O Núcleo de Tecnologias de Informação e Comunicação em Ensino de Expressão Gráfica 

para Engenharias (NTICEGEng)  está com inscrições abertas para terceira turma do curso 

de Microsoft Teams para Ensino: 

Curso de capacitação em Microsoft Teams no ensino remoto síncrono tem inscrições 

abertas até 13 de outubro 

 

 

*Instituto Memória e Direitos Humanos (IMDH) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) iniciará dia 19 de outubro o Ciclo de Palestras: "América Latina: pandemia, 

militarização e direitos humanos": 

IMDH-UFSC promove palestra virtual sobre Direitos Humanos durante pandemia nas 

Américas 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Josimari Telino de Lacerda: 

Cinco das 16 regiões de saúde de SC reduzem risco da Covid-19 de grave para alto: 

'Precisamos estar atentos', diz secretário 

"Avançamos demais nas flexibilizações, infelizmente", aponta pesquisadora da UFSC 

 

*Lauro Mattei: 

Covid-19: Contágio em SC aponta estabilização em setembro 

 

*Carlos Alberto Justo da Silva: 

Risco de segunda onda preocupa autoridades sanitárias de SC 

Risco de segunda onda preocupa autoridades sanitárias de Florianópolis 

 

*Hans Michael Van Bellen: 

Economia verde e desenvolvimento sustentável serão necessários na pós-pandemia em 

SC 

https://noticias.ufsc.br/2020/10/inscricoes-abertas-para-curso-de-producao-de-conteudo-digital-para-docentes-2/
https://nticegeng.paginas.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/curso-de-capacitacao-em-microsoft-teams-no-ensino-remoto-sincrono-tem-inscricoes-abertas-ate-13-de-outubro/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/curso-de-capacitacao-em-microsoft-teams-no-ensino-remoto-sincrono-tem-inscricoes-abertas-ate-13-de-outubro/
https://www.infoescola.com/noticias/imdh-ufsc-promove-palestra-virtual-sobre-direitos-humanos-durante-pandemia-nas-americas/
https://www.infoescola.com/noticias/imdh-ufsc-promove-palestra-virtual-sobre-direitos-humanos-durante-pandemia-nas-americas/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/02/cinco-das-16-regioes-de-saude-de-sc-reduzem-risco-da-covid-19-de-grave-para-alto-precisamos-estar-atentos-diz-secretario-de-saude.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/02/cinco-das-16-regioes-de-saude-de-sc-reduzem-risco-da-covid-19-de-grave-para-alto-precisamos-estar-atentos-diz-secretario-de-saude.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/avancamos-demais-nas-flexibilizacoes-infelizmente-aponta-pesquisadora-da-ufsc
https://ndmais.com.br/saude/covid-19-contagio-em-sc-aponta-estabilizacao-em-setembro/
http://www.jatv.com.br/noticias/santacatarina/risco-de-segunda-onda-preocupa-autoridades-sanit%C3%A1rias-de-sc-1.2266294
https://ndmais.com.br/saude/risco-de-segunda-onda-preocupa-autoridades-sanitarias-de-florianopolis/
https://ndmais.com.br/meio-ambiente/economia-verde-e-desenvolvimento-sustentavel-serao-necessarios-na-pos-pandemia-em-sc/
https://ndmais.com.br/meio-ambiente/economia-verde-e-desenvolvimento-sustentavel-serao-necessarios-na-pos-pandemia-em-sc/

