
 



16 a 22 de outubro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realizaram um estudo 

para avaliar a eficácia de medicamentos como oseltamivir (Tamiflu) e zanamivir no 

tratamento da Covid-19: 

Pesquisadores catarinenses realizam estudo sobre a eficácia de medicamentos para 

sequelas da Covid-19  

Pesquisa que testa remédios contra sequelas da Covid-19 tem bons resultados 

 Pesquisa que testa remédios para reduzir sequelas da Covid-19 tem resultados 

promissores 

 

 

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 do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense aponta Florianópolis como atual 

epicentro da Covid-19 em SC 

Grande Florianópolis é o epicentro atual da expansão da Covid-19 em SC, aponta estudo 

Grande Florianópolis tem nível gravíssimo de transmissão da Covid-19 

 

 

*Segue até a próxima segunda-feira, 26 de outubro, o prazo para inscrições no 

curso Implementações, estrutura e avaliação institucional de economias criativas e 

modelos de gestão, promovido pelo Núcleo de Sociologia Econômica da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Inscrições abertas para curso sobre economias criativas e modelos de gestão 

 

 

* Núcleo de Formação e Inovação: integração das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) na Educação Básica abre inscrições para seu quarto e último curso 

de 2020: Metodologias e estratégias para a integração das TDIC e inovação do Processo 

de Ensino e Aprendizagem: 

Inscrições abertas para curso sobre metodologias no processo de ensino e aprendizagem 

 

 

* Sepex em Casa: 

Sepex em Casa: ‘A pandemia vista pela ciência’ apresenta pesquisas sobre Covid-19 

Sepex em Casa começa nesta quinta-feira, 22 de outubro 

UFSC inicia nesta quinta-feira edição virtual da Sepex 

 

 

https://omunicipioblumenau.com.br/pesquisadores-catarinenses-realizam-estudo-sobre-eficacia-de-medicamentos-para-sequelas-da-covid-19/
https://omunicipioblumenau.com.br/pesquisadores-catarinenses-realizam-estudo-sobre-eficacia-de-medicamentos-para-sequelas-da-covid-19/
https://saude.ig.com.br/2020-10-19/pesquisa-que-testa-remedios-contra-sequelas-da-covid-19-tem-bons-resultados.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/10/pesquisa-que-testa-remedios-para-reduzir-sequelas-da-covid-19-tem-resultados-promissores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/10/pesquisa-que-testa-remedios-para-reduzir-sequelas-da-covid-19-tem-resultados-promissores.shtml
https://noticias.ufsc.br/2020/10/boletim-do-nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-aponta-florianopolis-como-atual-epicentro-da-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/boletim-do-nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-aponta-florianopolis-como-atual-epicentro-da-covid-19-em-sc/
https://ocp.news/geral/grande-florianopolis-e-o-epicentro-atual-da-expansao-da-covid-19-em-sc-aponta-estudo
https://ndmais.com.br/saude/grande-florianopolis-tem-nivel-gravissimo-de-transmissao-da-covid-19/
http://inscricoes.ufsc.br/curso12economiascriativas
http://inscricoes.ufsc.br/curso12economiascriativas
https://noticias.ufsc.br/2020/10/inscricoes-abertas-para-curso-sobre-economias-criativas-e-modelos-de-gestao/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/inscricoes-abertas-para-curso-sobre-metodologias-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/sepex-em-casa-a-pandemia-vista-pela-ciencia-apresenta-pesquisas-sobre-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/sepex-em-casa-comeca-nesta-quinta-feira-22-de-outubro/
https://www.correiosc.com.br/ufsc-inicia-nesta-quinta-feira-edicao-virtual-da-sepex/


*O que são vacinas, uma breve história delas, quais os tipos, como são realizados os 

testes para chegar ao produto final e por que precisamos de uma para sair da crise: estas 

perguntas são respondidas pelo professor e pesquisador Oscar Bruna-Romero num vídeo 

produzido pela Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina: 

Professor da UFSC fala sobre as vacinas contra o Coronavírus 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Daniel Mansur: 

Todas as vacinas em teste no Brasil passaram por fase pré-clínica, ao contrário do que diz 

médico  

Todas as vacinas em teste no Brasil passaram por fase pré-clínica, ao contrário do que diz 

médico 

É falso que vacinas em teste no Brasil não passaram por fase pré-clínica 

 

*Alexandra Boing e Fabrício Menegon: 

SC chega a 238,8 mil casos confirmados de coronavírus, com 2.998 mortes 

SC chega a 238,8 mil casos confirmados de coronavírus, com 2.998 mortes 

 

*Bernardo Meyer: 

Pandemia acelera inovações em Florianópolis, Lages e Palhoça 

Pandemia acelera inovações em Florianópolis, Lages e Palhoça 

 

*Lauro Mattei: 

Estado e municípios divergem sobre números de testes realizados para Covid-19 em SC 

 

*Aguinaldo Pinto: 

Confira 7 perguntas sobre a vacina do Butantan 

CoronaVac: 7 perguntas para entender a vacina do Butantan 

 

*Josimari Telino de Lacerda: 

Imagens flagram passageiros aglomerados em terminal de Florianópolis: 'Vírus fica no ar 

muito tempo', diz especialista 

 

*Josimari Telino de Lacerda e Oscar Bruno Romero: 

Grande Florianópolis concentra um terço do número de casos ativos de Covid-19 em SC 

Grande Florianópolis concentra um terço do número de casos ativos de Covid-19 em SC 

 

*Julian Borba: 

Eleições municipais: Os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia 

Eleições municipais: Os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia 

Eleições municipais: Os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia 

Eleições municipais: Os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia 

Os impactos da esperada abstenção recorde nas eleições municipais devido à pandemia 

Eleições municipais: Os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia 

http://www.andifes.org.br/professor-da-ufsc-fala-sobre-as-vacinas-contra-o-coronavirus/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico/
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/pais/todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico-1.3002631
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/pais/todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico-1.3002631
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2020/10/22/e-falso-que-vacinas-em-teste-no-brasil-nao-passaram-por-fase-pre-clinica.htm
http://otempodefato.com.br/artigos/sc-chega-a-238-8-mil-casos-confirmados-de-coronav%C3%ADrus-com-2-998-mortes-1.2270896
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/21/sc-chega-a-2388-mil-casos-confirmados-de-coronavirus-com-2998-mortes.ghtml
http://jornalomomento.com.br/estadual/pandemia-acelera-inova%C3%A7%C3%B5es-em-florian%C3%B3polis-lages-e-palho%C3%A7a-1.2270573
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/pandemia-acelera-inovacoes-em-florianopolis-lages-e-palhoca-2/
https://ndmais.com.br/saude/estado-e-municipios-divergem-sobre-numeros-de-testes-realizados-para-covid-19-em-sc/
https://oimparcial.com.br/saude/2020/10/confira-7-perguntas-sobre-a-vacina-do-butantan/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54609665
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/20/aglomeracao-e-registrada-em-terminal-de-onibus-em-florianopolis.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/20/aglomeracao-e-registrada-em-terminal-de-onibus-em-florianopolis.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/16/grande-florianopolis-concentra-um-terco-do-numero-de-casos-ativos-de-covid-19-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/16/grande-florianopolis-concentra-um-terco-do-numero-de-casos-ativos-de-covid-19-em-sc.ghtml
https://ndmais.com.br/cultura/editora-da-ufsc-lanca-livro-sobre-primeiros-100-anos-do-cinema/
https://ndmais.com.br/cultura/editora-da-ufsc-lanca-livro-sobre-primeiros-100-anos-do-cinema/
https://pensarpiaui.com/noticia/eleicoes-municipais-os-impactos-da-esperada-abstencao-recorde-devido-a-pandemia.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54561363
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/10/17/eleicoes-municipais-os-impactos-da-esperada-abstencao-recorde-devido-a-pandemia.htm
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/10/17/interna_politica,1195524/eleicoes-municipais-impactos-esperada-abstencao-recorde-pela-pandemia.shtml
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/os-impactos-da-esperada-absten%C3%A7%C3%A3o-recorde-nas-elei%C3%A7%C3%B5es-municipais-devido-%C3%A0-pandemia/ar-BB1a7IAM?li=AAggNbi
https://www.alagoas24horas.com.br/1317989/eleicoes-municipais-os-impactos-da-esperada-abstencao-recorde-devido-a-pandemia/


*Douglas Francisco Kovaleski: 

Dia do médico: profissionais enfrentam realidade pesada com a Covid-19 

 

*Fabrício Augusto Menegon: 

Queda de vacinação ameaça ressurgimento de doenças mitigadas 

 

 

4) Hospital Universitário 

 

 

*O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina (MPT-SC) notificou empresas de 

todos os setores no estado para que retirem as gestantes do trabalho presencial enquanto 

houver transmissão do coronavírus, sem prejuízo no salário: 

MPT-SC notifica empresas para que retirem gestantes do trabalho presencial  

 

 

*O consumo de alimentos ultraprocessados e a falta de exercícios físicos provocados pela 

pandemia e pelo isolamento têm uma relação direta com as queixas frequentes, nesta 

fase, de ganho de peso: 

UFSC – Nutricionista explica como enfrentar risco de obesidade durante a pandemia 

 

 

5) Diversos 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comemora seus 60 anos de fundação 

no próximo dia 18 de dezembro. A história da instituição, seus fatos marcantes e um pouco 

do que compõe sua cultura será contada aos poucos, ao longo dos próximos 60 dias, a 

partir desta terça-feira, 20 de outubro: 

UFSC 60 anos: 60 dias de comemoração 

https://ndmais.com.br/saude/dia-do-medico-profissionais-enfrentam-realidade-pesada-com-a-covid-19/
https://ndmais.com.br/saude/queda-de-vacinacao-ameaca-ressurgimento-de-doencas-mitigadas/
https://ndmais.com.br/saude/queda-de-vacinacao-ameaca-ressurgimento-de-doencas-mitigadas/
http://www.prt12.mpt.mp.br/images/Ascom/PRT12/2020/PDFs/Recomendao-gestantes-assinada.pdf
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/22/ministerio-publico-do-trabalho-de-sc-notifica-empresas-para-que-retirem-gestantes-do-trabalho-presencial.ghtml
http://www.andifes.org.br/ufsc-nutricionista-explica-como-enfrentar-risco-de-obesidade-durante-a-pandemia/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/ufsc-60-anos-60-dias-de-comemoracao/

