
 



25 de setembro a 01 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 mostram redução dos sintomas da doença para quem recebeu a vacina:  

Pesquisadores divulgam dados preliminares sobre uso da vacina tríplice viral contra Covid-

19 

Pesquisadores divulgam resultados preliminares 

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

contra Covid-19 

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

contra Covid-19 

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

contra Covid-19 

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

contra Covid-19 

Vacina tríplice viral pode reduzir sintomas da Covid-19, aponta estudo da UFSC em fase 

inicial 

Pesquisa da UFSC sobre vacina tríplice viral contra a Covid-19 mostra redução de 

sintomas 

Tríplice viral: UFSC estuda efeitos da vacina contra a Covid-19 

Estudo da UFSC indica que vacina já existente pode reduzir sintomas do coronavírus 

Proteção parcial 

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

contra Covid-19 

Vacina tríplice viral pode frear agravamento da Covid-19, indica pesquisa preliminar da 

UFSC 

Pesquisadores divulgam dados preliminares sobre uso da vacina tríplice viral contra Covid-

19 

Pesquisadores divulgam dados preliminares sobre vacina tríplice viral contra covid-19 

desenvolvida em Santa Catarina 

Em testes, vacina tríplice viral reduziu sintomas da Covid-19 

Estudo sobre efeito da vacina tríplice viral no tratamento da Covid-19 aponta redução de 

sintomas 

 

 

*Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) estão desenvolvendo 

um robô capaz de destruir o vírus do Covid-19, e todos os outros que estiverem no 

ambiente: 

Pesquisadores da UFSC criam robô que destrói vírus do Covid-19 

 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisadores-da-ufsc-e-do-hu-divulgam-dados-preliminares-sobre-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/pesquisadores-da-ufsc-e-do-hu-divulgam-dados-preliminares-sobre-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/pesquisadores-divulgam-resultados-preliminares-1.2265447
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-tr%C3%ADplice-viral-contra-covid-19-1.2265406
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-tr%C3%ADplice-viral-contra-covid-19-1.2265406
https://notisul.com.br/geral/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://notisul.com.br/geral/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://oblumenauense.com.br/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://oblumenauense.com.br/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/01/vacina-triplice-viral-pode-reduzir-sintomas-da-covid-19-aponta-estudo-da-ufsc-em-fase-inicial.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/01/vacina-triplice-viral-pode-reduzir-sintomas-da-covid-19-aponta-estudo-da-ufsc-em-fase-inicial.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/8903784/
https://globoplay.globo.com/v/8903784/
https://ndmais.com.br/saude/triplice-viral-ufsc-estuda-efeitos-da-vacina-contra-a-covid-19/
https://ndmais.com.br/saude/triplice-viral-ufsc-estuda-efeitos-da-vacina-contra-a-covid-19/
https://www.bcnoticias.com.br/estudo-da-ufsc-indica-que-vacina-ja-existente-pode-reduzir-sintomas-do-coronavirus/
https://outraspalavras.net/outrasaude/violenciaemdisparadacontraindigenas/
http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-de-sc-divulgam-dados-preliminares-sobre-o-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19/
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/vacina-triplice-viral-pode-frear-agravamento-da-covid-19-indica-pesquisa-preliminar-da-ufsc-1-24669381
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/vacina-triplice-viral-pode-frear-agravamento-da-covid-19-indica-pesquisa-preliminar-da-ufsc-1-24669381
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/pesquisadores-divulgam-dados-preliminares-sobre-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/pesquisadores-divulgam-dados-preliminares-sobre-uso-da-vacina-triplice-viral-contra-covid-19
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/09/pesquisadores-divulgam-dados-preliminares-sobre-vacina-triplice-viral-contra-covid-19-desenvolvida-em-santa-catarina-ckfpu12nk009x012tydlnebum.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/09/pesquisadores-divulgam-dados-preliminares-sobre-vacina-triplice-viral-contra-covid-19-desenvolvida-em-santa-catarina-ckfpu12nk009x012tydlnebum.html
https://saude.ig.com.br/2020-09-30/em-testes-vacina-triplice-viral-reduziu-sintomas-da-covid-19.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/09/estudo-sobre-efeito-da-vacina-triplice-viral-no-tratamento-da-covid-19-aponta-reducao-de-sintomas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/09/estudo-sobre-efeito-da-vacina-triplice-viral-no-tratamento-da-covid-19-aponta-reducao-de-sintomas.shtml
https://ndmais.com.br/tecnologia/pesquisadores-da-ufsc-criam-robo-que-destroi-virus-do-covid-19/


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

 

  

* Minuto Coronavírus, série de vídeos baseadas em orientações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças, do governo americano) para evitar a disseminação da 

Covid-19. A primeira temporada de vídeos está rodando na grade da TV UFSC:  

Série de vídeos apresenta informações didáticas sobre coronavírus 

 

 

* O painel Saúde Coletiva face a face, da Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),  irá receber nesta quarta-feira, 30 de 

setembro, das 16h30 às 18h, os palestrantes Emanuel Péricles Salvador, Cassiano 

Ricardo Rech e Paulo Sérgio Cardoso da Silva: 

Pós em Saúde Coletiva promove painel sobre atividades físicas e Covid-19 

 

 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Novo boletim do Necat destaca que ainda não é momento para relaxar medidas protetivas 

contra Covid 

Saiba se SC está perto da imunidade de rebanho para Covid-19 

 

 

*O Núcleo de Desenvolvimento e Gestão de Tecnologias Digitais (NDCA), com apoio da 

Pró-reitoria de Extensão (Proex), promove o curso Produção de vídeo e conteúdo digital: 

Curso de extensão aborda produção de vídeo e conteúdo digital 

 

 

*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: 

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

presenciais 

 

 

*Laboratório de Virologia Aplicada – laudo: 

É seguro ficar em hotéis durante a pandemia? Saiba como avaliar 
 

 

*O Instituto Memória e Direitos Humanos (IMDH) e o Laboratório Interdisciplinar de Ensino 

e Filosofia e Sociologia (LEFIS) da Universidade Federal de santa Catarina (UFSC), 

realizarão na próxima segunda-feira (28), a live "Conversas sobre direitos humanos: 

migrações e refúgios em tempos de pandemia”: 

Encontro virtual aborda 'Direitos Humanos: migrações e refúgios em tempos de pandemia' 

 

 

https://noticias.ufsc.br/2020/10/serie-de-videos-apresenta-informacoes-didaticas-sobre-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/pos-em-saude-coletiva-promove-painel-sobre-atividades-fisicas-e-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/novo-boletim-do-necat-destaca-que-ainda-nao-e-momento-para-relaxar-medidas-protetivas-contra-covid/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/novo-boletim-do-necat-destaca-que-ainda-nao-e-momento-para-relaxar-medidas-protetivas-contra-covid/
https://ndmais.com.br/saude/quando-sc-atingira-imunidade-de-rebanho-para-o-coronavirus/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/curso-de-extensao-aborda-producao-de-video-e-conteudo-digital/
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/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/e-seguro-ficar-em-hoteis-durante-a-pandemia-saiba-como-avaliar
https://www.nsctotal.com.br/noticias/e-seguro-ficar-em-hoteis-durante-a-pandemia-saiba-como-avaliar
https://www.infoescola.com/noticias/encontro-virtual-aborda-direitos-humanos-migracoes-e-refugios-em-tempos-de-pandemia/


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

pandemia 

 

 

* Ângela Maria Alvarez: 

Pandemia evidencia preconceito contra idosos: “sou pessoa ativa”, diz morador de SC 

 

* Jordelina Schier: 

Letalidade por Covid-19 entre idosos é o dobro nas casas de repouso em SC 

 

*Regina Valin: 

Santa Catarina chega ao pior índice de isolamento social desde o início da pandemia 

 

*Daniel Mansur: 

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

populacional 

 

*Pablo Bittencourt: 

Os desafios da indústria de SC na retomada do crescimento 

 

*Eduardo Araripe (Pós-doutorando em Antropologia) 

Volta da torcida ao estádio ainda longe de um consenso 

 

*Fabrício Augusto Menegon: 

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

 

 

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

 

 

* A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Subcomitê de 

Assistência Estudantil, lançou, na terça-feira, 29 de setembro, uma cartilha voltada aos 

estudantes com informações sobre o funcionamento da Universidade durante o período de 

pandemia: 

UFSC lança cartilha com serviços de apoio disponíveis aos estudantes durante a 

pandemia 

 

 

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

Catarina (UFSC) está com inscrições abertas para cinco cursos. Todos são ofertados na 

modalidade a distância e ocorrem entre outubro e novembro: 

Capacitações do Programa de Formação Continuada estão com inscrições abertas 

 

 

 

 

 

https://ndmais.com.br/saude/pandemia-evidencia-preconceito-contra-idosos-sou-pessoa-ativa-diz-morador-de-sc/
https://ndmais.com.br/saude/letalidade-por-covid-19-entre-idosos-e-o-dobro-nas-casas-de-repouso-em-sc/
https://diarinho.com.br/noticias/geral/santa-catarina-chega-ao-pior-indice-de-isolamento-social-desde-o-inicio-da-pandemia/
https://www.agazeta.com.br/brasil/video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional-0920
https://www.agazeta.com.br/brasil/video-dissemina-informacoes-falsas-para-afirmar-que-a-pandemia-e-um-plano-de-controle-populacional-0920
https://www.nsctotal.com.br/noticias/os-desafios-da-industria-de-sc-na-retomada-do-crescimento
https://www.folhape.com.br/esportes/fogo-cruzado-sera-esse-o-momento-de-reabrir-estadios-de-futebol-em/156158/
http://www.jatv.com.br/noticias/santacatarina/sc-est%C3%A1-preparada-veja-previs%C3%B5es-e-condi%C3%A7%C3%B5es-ideais-para-a-volta-%C3%A0s-aulas-presenciais-1.2263491
https://coronavirus.ufsc.br/subcomite-de-assistencia-estudantil/
https://coronavirus.ufsc.br/subcomite-de-assistencia-estudantil/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/09/Cartilha-Assist%C3%AAncia-Estudantil.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/09/ufsc-lanca-cartilha-com-servicos-de-apoio-disponiveis-aos-estudantes-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/ufsc-lanca-cartilha-com-servicos-de-apoio-disponiveis-aos-estudantes-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/capacitacoes-do-programa-de-formacao-continuada-recebem-inscricoes/


*Abriram nesta segunda-feira, 28 de setembro, as inscrições para a primeira turma do 

curso de extensão a 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 

 

 

*Programa Institucional de Apoio Pedagógico da Universidade Federal de Santa Catarina 

(Piape/UFSC) oferta aulões de Leitura e Produção Textual (30/09) e Bioquímica (01/10): 

Apoio Pedagógico da UFSC divulga aulões de Produção Textual e Bioquímica 

 

 

*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 

 

 

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

positivas diante do isolamento e do distanciamento social”: 

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

distanciamento social‟ 

 

 

5) Diversos 

 

 

* A suspensão de eventos como formaturas e solenidades foi uma das primeiras medidas 

de contingência anunciadas em razão da pandemia de Covid-19 na Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), ainda antes de definida a interrupção das aulas e demais 

atividades presenciais. Desde então, as tradicionais solenidades no Centro de Cultura e 

Eventos foram substituídas por cerimônias on-line, por meio de videoconferência:  

Colações de grau on-line são alternativa às formaturas presenciais durante a pandemia 

 

 

*O Conselho Universitário (CUn) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

reúne-se em sessão ordinária on-line nesta terça-feira, 29 de setembro, às 14h: 

Conselho Universitário realiza sessão on-line nesta terça, 29 de setembro 

 

 

*Plano de Contingência da Educação: 

Retorno aulas presenciais: Plano de Contingência da Educação tem participação da 

AMUNESC 

https://noticias.ufsc.br/2020/09/inscricoes-abertas-para-curso-de-producao-de-conteudo-digital-para-docentes/
http://piape.prograd.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/apoio-pedagogico-da-ufsc-divulga-auloes-de-producao-textual-e-bioquimica/
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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/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/2020/03/administracao-central-anuncia-medidas-de-contingencia-na-ufsc-em-razao-da-pandemia-de-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/colacoes-de-grau-on-line-sao-alternativa-as-formaturas-presenciais-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/conselho-universitario-realiza-sessao-on-line-nesta-terca-29-de-setembro/
https://jornalbairros.com.br/noticias/retorno-aulas-presenciais-plano-de-conting%C3%AAncia-da-educa%C3%A7%C3%A3o-tem-participa%C3%A7%C3%A3o-da-amunesc-1.2265119
https://jornalbairros.com.br/noticias/retorno-aulas-presenciais-plano-de-conting%C3%AAncia-da-educa%C3%A7%C3%A3o-tem-participa%C3%A7%C3%A3o-da-amunesc-1.2265119

