
 



18 a 24 de setembro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Um grupo de pesquisadores desenvolveu um instrumento de análise de protocolos de 

classificação de risco da Covid-19 baseado nas orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para ser aplicado ao caso de Santa Catarina: 

Pesquisadores propõem novo instrumento para análise de protocolos da Covid-19 em SC 

  

 

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

 

  

*Estão abertas até o dia 4 de outubro as inscrições para o curso “Qualidades psicológicas 

positivas diante do isolamento e do distanciamento social”. O curso será realizado de 8 de 

outubro a 2 de dezembro e é destinado aos servidores docentes e técnico-administrativos 

em educação: 

Inscrições para o curso „Qualidades psicológicas positivas diante do isolamento e do 

distanciamento social‟ 

 

 

*Nesta quinta-feira,  24 de setembro, às 16h30, ocorrerá um Webinar organizado pelo 

Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

sobre Boas Práticas de utilização de Ventilador Pulmonar: 

Webinar nesta quinta sobre utilização segura do ventilador pulmonar 

 

 

*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 da UFSC publica nova edição do boletim 

Covid-19 em SC 

 

 

*O DigiCampus – Núcleo de Prática Digital está com inscrições abertas para os 

cursos Podcasts como ferramenta educacional e Introdução ao uso de ferramentas para o 

ensino remoto: 

DigiCampus abre inscrições para cursos de podcast e ferramentas do ensino remoto 

 

 

*E-book aborda temas relacionados à parentalidade e desenvolvimento socioemocional de 

crianças, com o intuito de promover a reflexão e orientações básicas sobre os desafios 

desse momento, mas que podem ser aplicados à outras situações e contextos onde 

ocorram interações familiares e parentais, especialmente relacionadas à infância: 

UFSC lança E-book gratuito sobre os 'Desafios da família em tempos de distanciamento 

social' 

https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisadores-propoem-novo-instrumento-para-analise-de-protocolos-da-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/inscricoes-para-o-curso-qualidades-psicologicas-positivas-diante-do-isolamento-e-do-distanciamento-social/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/inscricoes-para-o-curso-qualidades-psicologicas-positivas-diante-do-isolamento-e-do-distanciamento-social/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/webinar-nesta-quinta-sobre-utilizacao-segura-do-ventilador-pulmonar/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-da-ufsc-publica-nova-edicao-do-boletim-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-da-ufsc-publica-nova-edicao-do-boletim-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/digicampus-abre-inscricoes-para-cursos-de-podcast-e-introducao-a-ferramentas-do-ensino-remoto/
http://www.correiofrancisquense.com.br/noticias/geral/ufsc-lan%C3%A7a-e-book-gratuito-sobre-os-desafios-da-fam%C3%ADlia-em-tempos-de-distanciamento-social-1.2262458
http://www.correiofrancisquense.com.br/noticias/geral/ufsc-lan%C3%A7a-e-book-gratuito-sobre-os-desafios-da-fam%C3%ADlia-em-tempos-de-distanciamento-social-1.2262458


*Plataforma Mazk 

Alunos da rede municipal de Passo de Torres seguem com aulas remotas 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Josimari Telino de Lacerda: 

SC está preparada? Veja previsões e condições ideais para a volta às aulas presenciais 

 

*Alexandra Crispim Boing: 

Pesquisadores sugerem novo instrumento para classificação de risco da pandemia em SC 

 

*Oscar Bruna-Romero: 

Covid-19: Doença avançou mais em Itajaí do que em Balneário Camboriú nas últimas 

semanas 

 

*Luziele Tapajós: 

Plataforma vai acompanhar e direcionar política pública voltada à população mais 

vulnerável 

 

*Fabrício Menegon: 

Especialistas alertam sobre riscos de aulas presenciais na pandemia 

 

 

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

 

 

*A Divisão de Serviço Social: Atenção ao Servidor (DISS/DAS/Prodegesp) da UFSC 

realiza, desde o mês de abril, uma ação denominada “Busca Ativa” dos servidores que se 

enquadram nos critérios do Painel do Grupo de Risco da UFSC em relação ao coronavírus:  

Busca Ativa: servidores da UFSC em grupo de risco recebem contatos de assistentes 

sociais 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) assinou um contrato com a Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e com o Ministério da Educação (MEC) pelo Projeto 

Alunos Conectados, que oferecerá acesso à Internet móvel ilimitada a estudantes de baixa 

renda: 

UFSC oferecerá internet móvel ilimitada a estudantes de baixa renda 

 

 

*O Programa de Formação Continuada (Profor) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) está com inscrições abertas para quatro cursos: 

Inscrições abertas para capacitações sobre ensino não presencial 

 

 

http://www.informativoregional.net/geral/alunos-da-rede-municipal-de-passo-de-torres-seguem-com-aulas-remotas-1.2261782
https://ndmais.com.br/saude/sc-esta-preparada-veja-previsoes-e-condicoes-ideais-para-a-volta-as-aulas-presenciais/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/pesquisadores-novo-instrumento-classificacao-de-risco-coronavirus-em-sc
https://diarinho.com.br/noticias/geral/covid-19-doenca-avancou-mais-em-itajai-do-que-em-balneario-camboriu-nas-ultimas-semanas/
https://diarinho.com.br/noticias/geral/covid-19-doenca-avancou-mais-em-itajai-do-que-em-balneario-camboriu-nas-ultimas-semanas/
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/plataforma-vai-acompanhar-e-direcionar-politica-publica-voltada-a-populacao-mais-vulneravel
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/plataforma-vai-acompanhar-e-direcionar-politica-publica-voltada-a-populacao-mais-vulneravel
https://criativaonline.com.br/especialistas-alertam-sobre-riscos-de-aulas-presenciais-na-pandemia/
https://prodegespcoronavirus.ufsc.br/apresentacao-do-painel-do-grupo-de-risco/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/busca-ativa-servidores-da-ufsc-em-grupo-de-risco-recebem-contatos-de-assistentes-sociais/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/busca-ativa-servidores-da-ufsc-em-grupo-de-risco-recebem-contatos-de-assistentes-sociais/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/alunos-conectados-ufsc-participa-de-programa-nacional-para-oferecer-internet-movel-ilimitada-a-estudantes-de-baixa-renda/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/inscricoes-abertas-para-capacitacoes-sobre-ensino-nao-presencial/


5) Diversos 

 

 

*Estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelos Núcleos de Produção de 

Conteúdos Digitais. Os cursos serão realizados entre 22 de junho e 30 de novembro de 

2020 e abordarão temáticas relacionadas ao uso de tecnologias digitais em educação, são 

gratuitos e no formato não presencial:  

Tecnologias digitais em educação: abertas inscrições para cursos gratuitos e não 

presenciais 

 

 

*Processo seletivo 2020.2 / Vestibular: 

UFSC divulga edital para processo seletivo 2020.2 

UFSC abre inscrições para vestibular no dia 13 de outubro 

UFSC abre inscrições para vestibular em 13 de outubro; serão oferecidas 549 vagas 

UFSC publica edital para processo seletivo do segundo semestre 

Vestibular UFSC 2020.2 abre inscrições em 13 de outubro 

Processo Seletivo UFSC 2020-2 abre inscrições no dia 13 de outubro 

UFSC divulga edital para processo seletivo 2020.2 

UFSC lança processo seletivo para 549 vagas em 27 cursos de graduação 

UFSC terá 549 vagas para o Processo Seletivo 2020.2, cuja inscrição será a partir de 13 

de outubro 

Concursos e vestibulares presenciais são autorizados em SC; veja as regras 

 

 

*Parceria: 

UEPG realiza pesquisa sobre atendimento odontológico 

https://noticias.ufsc.br/2020/09/tecnologias-digitais-em-educacao-abertas-inscricoes-para-cursos-gratuitos-e-nao-presenciais/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/tecnologias-digitais-em-educacao-abertas-inscricoes-para-cursos-gratuitos-e-nao-presenciais/
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/ufsc-divulga-edital-para-processo-seletivo-2020-2-1.2263310
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1600976275135&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8882682%2F&syn=False&key=9c8dfbe720b0d0c9dd2b6c21c27560f4
https://globoplay.globo.com/v/8881741/
https://fdr.com.br/2020/09/24/ufsc-publica-edital-para-processo-seletivo-do-segundo-semestre/
https://fdr.com.br/2020/09/24/ufsc-publica-edital-para-processo-seletivo-do-segundo-semestre/
https://www.sejabixo.com.br/vestibular/vestibular-ufsc-2020-2-abre-inscricoes-em-13-de-outubro/
https://www.sejabixo.com.br/vestibular/vestibular-ufsc-2020-2-abre-inscricoes-em-13-de-outubro/
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=47111
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-lanca-processo-seletivo-para-549-vagas-em-27-cursos-de-graduacao
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-lanca-processo-seletivo-para-549-vagas-em-27-cursos-de-graduacao
https://www.blogdovestibular.com/vestibular/ufsc-processo-seletivo-2020-2-inscricao-partir-de-13-de-outubro.html
https://www.blogdovestibular.com/vestibular/ufsc-processo-seletivo-2020-2-inscricao-partir-de-13-de-outubro.html
https://www.nsctotal.com.br/noticias/concursos-e-vestibulares-presenciais-sao-autorizados-em-sc-veja-as-regras
https://d.arede.info/ponta-grossa/338902/uepg-realiza-pesquisa-sobre-atendimento-odontologico

