
 



09 a 15 de outubro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Pesquisadores convocam voluntários para responder ao questionário on-line do 

estudo Atitudes frente à vacina para Covid-19: papel das diferenças psicológicas 

individuais, uma iniciativa multicêntrica que conta com participação da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Estudo avalia atitudes frente à vacina para 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): 

Boletim da UFSC alerta para aumento da média semanal móvel de casos de Covid-19 

Novo mapa de risco de covid-19 mostra região de Itajaí ainda em situação grave 

Casos ativos da Covid-19 sobem 40% em Florianópolis em 7 dias 

 

 

* Encerram-se no próximo sábado, dia 17 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: 

 Última semana de inscrições para curso de produção de conteúdo digital para docentes 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Ricardo Gaiotto: 

Distantes há sete meses, professores e alunos tentam preservar afeto nas aulas virtuais 

 

*Suzana da Rosa Tolfo: 

Mais trabalho, aulas digitais e falta de contato: a rotina dos professores na pandemia 

 

*Lauro Mattei: 

Microrregião de Florianópolis lidera aumento de casos de coronavírus, aponta pesquisador 

da UFSC 

 

*Maria Inês Sugai: 

O congestionamento deve voltar ao que era antes do isolamento 

 

https://forms.gle/g42PhteQJvUEpDdL7
https://noticias.ufsc.br/2020/10/estudo-avalia-atitudes-frente-a-vacina-para-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/boletim-da-ufsc-alerta-para-aumento-da-media-semanal-moveis-de-casos-de-covid-19/
https://diarinho.com.br/noticias/geral/novo-mapa-de-risco-de-covid-19-mostra-regiao-de-itajai-ainda-em-situacao-grave/
https://ndmais.com.br/saude/casos-ativos-da-covid-19-sobem-40-em-florianopolis-em-7-dias/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/ultima-semana-de-inscricoes-para-curso-de-producao-de-conteudo-digital-para-docentes/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/10/distantes-ha-sete-meses-professores-e-alunos-tentam-preservar-afeto-nas-aulas-virtuais.shtml
https://ndmais.com.br/educacao/mais-trabalho-aulas-digitais-e-ausencia-de-contato-a-rotina-dos-professores-na-pandemia/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/microrregiao-de-florianopolis-lidera-aumento-de-casos-de-coronavirus-aponta-pesquisador-da
https://www.nsctotal.com.br/noticias/microrregiao-de-florianopolis-lidera-aumento-de-casos-de-coronavirus-aponta-pesquisador-da
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/10/congestionamento-deve-voltar-ao-que-era-antes-do-isolamento.shtml


*Edison Fedrizzi: 

“Não há chance de uma vacina bastante segura ainda em 2020”, diz professor 

 

*Juliane La Banca: 

Veja como comemorar o Dia das Crianças em meio à pandemia 

 

 

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

 

 

*O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Ubaldo Cesar Balthazar, e a 

vice-reitora Alacoque Lorenzini Erdmann divulgaram mensagem em homenagem ao Dia do 

Professor: 

Reitor e vice-reitora divulgam mensagem aos professores da UFSC 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

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

realizar, a partir do dia 15 de outubro, na próxima quinta-feira, a testagem de Covid-19 em 

trabalhadores da instituição do Regime Jurídico Único (RJU), empregados da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e residentes que não apresentarem sintomas 

da doença: 

HU realizará rastreamento epidemiológico de trabalhadores assintomáticos 

 

 

*Ainda há muita discussão entre especialistas sobre a duração e intensidade das sequelas 

nos recuperados da Covid-19: 

Após Covid-19, professora de educação física luta para recuperar movimento de perna: 

'Como se não tivesse esta parte' 

 

 

*Cita agendamento online com psicólogos no Hospital Universitário da UFSC: 

Dia Mundial da Saúde Mental: "todo mundo acaba impactado na pandemia", diz psicóloga 

 

 

6) Diversos 

 

 

*Vestibular e Processo seletivo: 

Vestibular 2021 

Inscrições em processo seletivo para segundo semestre de 2020 da UFSC abrem nesta 

terça 

Inscrições para o processo seletivo da UFSC abrem nesta terça-feira 

UFSC abre 69 vagas no Campus Joinville 

UFSC abre inscrições para processo seletivo em 27 cursos; veja como se inscrever 

UFSC abre inscrições para processo seletivo em 27 cursos; veja como se inscrever 

https://ndmais.com.br/saude/nao-ha-chance-de-uma-vacina-bastante-segura-ainda-em-2020-diz-professor/
https://ndmais.com.br/saude/nao-ha-chance-de-uma-vacina-bastante-segura-ainda-em-2020-diz-professor/
https://ndmais.com.br/educacao/veja-como-comemorar-o-dia-das-criancas-em-meio-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/reitor-e-vice-reitora-divulgam-mensagem-aos-professores-da-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/hu-realizara-rastreamento-epidemiologico-de-trabalhadores-assintomaticos/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/13/professora-de-educacao-fisica-luta-ha-7-meses-para-recuperar-movimento-de-perna-apos-covid-19-como-se-nao-tivesse-esta-parte.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/13/professora-de-educacao-fisica-luta-ha-7-meses-para-recuperar-movimento-de-perna-apos-covid-19-como-se-nao-tivesse-esta-parte.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/dia-mundial-da-saude-mental-todo-mundo-acaba-impactado-na-pandemia-diz-psicologa
https://vestibular.mundoeducacao.uol.com.br/noticias/ufsc-esta-com-inscricoes-abertas-para-vestibular-2020-2-via-enem/341380.html
https://www.correiosc.com.br/inscricoes-para-o-processo-seletivo-ufsc-2020-2/
https://www.correiosc.com.br/inscricoes-para-o-processo-seletivo-ufsc-2020-2/
https://ndmais.com.br/educacao/inscricoes-para-processo-seletivo-da-ufsc-abrem-nesta-terca-feira/
https://ndmais.com.br/educacao/inscricoes-para-processo-seletivo-da-ufsc-abrem-nesta-terca-feira/
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-abre-69-vagas-no-campus-joinville/
https://www.globo.com/busca/click?q=%22universidade+federal+de+santa+catarina%22&p=3&r=1602636363901&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F10%2F13%2Fufsc-abre-inscricoes-para-processo-seletivo-com-549-vagas-em-27-cursos-veja-como-se-inscrever.ghtml&syn=False&key=5d46b9435159398866810ab634b2525f
http://www.imprensadopovo.com.br/geral/ufsc-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-processo-seletivo-em-27-cursos-veja-como-se-inscrever-1.2268492


Iniciam as inscrições para processo seletivo da UFSC 

Inscrições para o Processo Seletivo da UFSC abrem nesta terça (13) 

 

 

*Sem apoio do governo para combater a pandemia de coronavírus nas comunidades 

brasileiras, alguns povos indígenas encontraram uma maneira de mobilizar recursos contra 

a Covid-19: lançar livros: 

Indígenas publicam livros para mobilizar recursos contra Covid nas aldeias 

 

 

*Retomada do ensino: 

Após 40 dias de aulas remotas na UFSC, professores e alunos ainda se adaptam 

Aulas presenciais em Joinville: como está o plano de retomada das universidades 

http://www.folhadooeste.com.br/cidades/iniciam-as-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-processo-seletivo-da-ufsc-1.2268286
https://notisul.com.br/geral/inscricoes-para-o-processo-seletivo-da-ufsc-abrem-nesta-terca-13/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/10/09/indigenas-publicam-livros-para-mobilizar-recursos-contra-covid-nas-aldeias.htm
https://globoplay.globo.com/v/8926537/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/aulas-presenciais-em-joinville-como-esta-o-plano-de-retomada-das-universidades

