
 



23 a 29 de outubro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Projeto de pesquisa “Simulação da transmissão da Covid-19 na UFSC em Joinville”, 

coordenado pela professora Francielly Hedler Staudt (EMB-CTJ), tem como objetivo 

analisar o deslocamento de pedestres em ambientes de ensino no Campus a fim de 

evidenciar os principais pontos de aglomeração e possíveis focos de contágio, utilizando 

simulação baseada em agentes: 

Pesquisa desenvolvida na UFSC Joinville avalia riscos associados à disseminação da 

Covid-19 no campus 

 

 

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): 

SC chega a 247,4 mil casos de coronavírus, com 3.041 mortes  

 

 

*Sepex em Casa - 18ª edição da Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ocorreu com todas as características dos 

eventos que vêm acontecendo mundo afora, desde que a pandemia de Covid-19 se 

instalou: realizada em formato 100% on-line: 

Sepex em Casa: evento de divulgação científica disponibiliza permanentemente mais de 

150 vídeos 

UFSC – Abertura da Sepex aborda ameaças à Amazônia e necessidade de uma nova 

bioeconomia 

 

 

*Encerram-se neste sábado, dia 31 de outubro, as inscrições para o curso Metodologias e 

estratégias para a integração das TDIC e inovação do Processo de Ensino e 

Aprendizagem: 

Curso sobre metodologias no processo de ensino e aprendizagem encerra inscrições no 

sábado, dia 31 de outubro 

 

 

*O DigiCampus – Núcleo de Prática Digital abriu nesta segunda-feira, 26 de outubro, 

inscrições para turmas dos cursos Podcasts como ferramenta educacional, Design de 

conteúdos educacionais para redes sociais (intensivo) e Introdução ao uso de ferramentas 

para o ensino remoto: 

DigiCampus abre inscrições para três cursos sobre ferramentas educacionais 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1023562414435635
https://noticias.ufsc.br/2020/10/pesquisa-desenvolvida-na-ufsc-joinville-avalia-riscos-associados-a-disseminacao-da-covid-19-no-campus/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/pesquisa-desenvolvida-na-ufsc-joinville-avalia-riscos-associados-a-disseminacao-da-covid-19-no-campus/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/26/sc-chega-a-2474-mil-casos-de-coronavirus-com-3041-mortes.ghtml
https://sepexemcasa.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/sepex-em-casa-evento-de-divulgacao-cientifica-disponibiliza-permanentemente-mais-de-150-videos/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/sepex-em-casa-evento-de-divulgacao-cientifica-disponibiliza-permanentemente-mais-de-150-videos/
http://www.andifes.org.br/abertura-da-sepex-aborda-ameacas-a-amazonia-e-necessidade-de-uma-nova-bioeconomia/
http://www.andifes.org.br/abertura-da-sepex-aborda-ameacas-a-amazonia-e-necessidade-de-uma-nova-bioeconomia/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/curso-sobre-metodologias-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem-encerra-inscricoes-no-sabado-dia-31-de-outubro/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/curso-sobre-metodologias-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem-encerra-inscricoes-no-sabado-dia-31-de-outubro/
https://digicampus.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/digicampus-abre-inscricoes-para-tres-cursos-sobre-ferramentas-educacionais/


*Por que foram construídas fortalezas na região da Grande Florianópolis? O calabouço 

servia somente para deter prisioneiros de guerra? Como era disparado um canhão no 

século XVIII? Para saber tantas coisas sobre alguns dos monumentos mais antigos do 

estado, basta acompanhar os vídeos do tour virtual pela Fortaleza de São José da Ponta 

Grossa, elaborados por alunos do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) em projeto 

que tem a parceria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Tour virtual conduz visitante pela história das fortalezas 

 

 

*A crise causada pelo coronavírus paralisou o mundo e ainda não permite que o teatro 

volte a funcionar de maneira plena. Pensando nisso, o Laboratório em Design, Audiovisual 

e Transmídia (LAB DAT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob 

coordenação do professor André Luiz Sens, idealizou a exibição on-line da peça 

teatral Balança, Bruxa!: 

Inspirada na obra de Franklin Cascaes, peça „Balança, Bruxa!‟ terá exibição on-line 

 

 

*Laboratório de Virologia Aplicada – laudo: 

Atenção contra o novo Coronavírus requer o uso de produtos de higiene pessoal e de 

limpeza 

Cuidados com o álcool em gel vão desde a compra até o armazenamento correto do 

produto 

 

 

*Narbal Silva, professsor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, é o 

organizador e um dos autores do livro 'Vidas que mudaram: contribuições da psicologia 

positiva para situações de isolamento e de distanciamento social' (Ed. UFSC): 

Em um período difícil, 'acessar nossas ignorâncias, exercitar a humildade e procurar 

crescer' 

 

 

*Semana da Dança UFSC: 

Semana da Dança UFSC será totalmente online e gratuita 

Semana da Dança UFSC 2020 será totalmente online e gratuita 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Aguinaldo Pinto: 

CORONAVAC, a vacina da discórdia 

CoronaVac: 7 perguntas para entender a vacina do Butantan 

 

*Daniel Mansur: 

Vacinas em teste 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 

https://www.youtube.com/watch?v=TdzF4WO0Flk
https://www.youtube.com/watch?v=TdzF4WO0Flk
http://ifsc.edu.br/
http://ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/tour-virtual-conduz-visitante-pela-historia-das-fortalezas/
http://www.instagram.com/lab_dat
http://www.instagram.com/lab_dat
https://noticias.ufsc.br/2020/10/inspirada-na-obra-de-franklin-cascaes-peca-balanca-bruxa-tera-exibicao-on-line/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/atencao-contra-o-novo-coronavirus-requer-o-uso-de-produtos-de-higiene-pessoal-e-de-limpeza
https://www.nsctotal.com.br/noticias/atencao-contra-o-novo-coronavirus-requer-o-uso-de-produtos-de-higiene-pessoal-e-de-limpeza
https://www.nsctotal.com.br/noticias/cuidados-com-o-alcool-em-gel-vao-desde-a-compra-ate-o-armazenamento-correto-do-produto
https://www.nsctotal.com.br/noticias/cuidados-com-o-alcool-em-gel-vao-desde-a-compra-ate-o-armazenamento-correto-do-produto
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/320495/em-um-periodo-dificil-acessar-nossas-ignorancias-e.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/320495/em-um-periodo-dificil-acessar-nossas-ignorancias-e.htm
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=47226
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/gerson-junior/semana-da-danca-ufsc-2020-sera-totalmente-online-e-gratuita
https://epoca.globo.com/sociedade/coronavac-vacina-da-discordia-24707112
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/10/23/coronavac-7-perguntas-para-entender-a-vacina-do-butantan/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/vacinas-em-teste-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico.shtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronavirus-servico/noticia/2020/10/todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico-ckgkwaph0003i015xncrptsq4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronavirus-servico/noticia/2020/10/todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico-ckgkwaph0003i015xncrptsq4.html


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

médico 

 

*Eleonora D‟Orsi: 

ND Explica: o epicentro de contágio e locais de surtos da Covid-19 em Santa Catarina 

Santa Catarina em alerta: confira o „raio-x‟ da nova onda da Covid-19 no Estado 

SC tem nova alta acima de 2 mil casos da Covid-19; total é de 249 mil 

Casos de Covid-19 disparam em Florianópolis 

Santa Catarina enfrenta nova onda da Covid-19; entenda 

ND Explica: o que muda nas regiões de SC com risco alto após novas portarias 

 

*Chrissie Ferreira de Carvalho: 

Eficácia de cada país no combate à Covid-19 reflete senso de coletividade 

 

*Fabrício Augusto Menegon: 

Com alta de casos e mortes, entenda a situação do epicentro da Covid-19 em Santa 

Catarina 

SC tem aumento de casos de Covid-19; UFSC analisa fatores 

Projeções indicam aumento significativo de mortes por covid-19 na Grande Florianópolis, 

diz professor da UFSC 

 

*Carlos Rodrigo Zárate-Bladés: 

Quão bem posicionado está o Brasil na corrida por uma vacina? 

Quão bem posicionado está o Brasil na corrida por uma vacina?  

Quão bem posicionado está o Brasil na corrida por uma vacina? 

É falso que CoronaVac pode matar mais que Covid-19; médico faz comparação enganosa 

 

 

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  

MPT-SC notifica empresas para afastamento das gestantes do trabalho durante a 

pandemia 

 

 

*Campanha "Cuidando de quem cuida" - coordenada pelo Cefid (Centro de Ciências da 

Saúde e do Esporte), da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina: 

Mais de oito mil equipamentos são doados para combate a Covid-19 em Florianópolis 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/152294-todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/152294-todas-as-vacinas-em-teste-no-brasil-passaram-por-fase-pre-clinica-ao-contrario-do-que-diz-medico
https://omunicipioblumenau.com.br/joao-natel-pdt-educacao-saude-parcerias-publico-privadas/
https://omunicipioblumenau.com.br/joao-natel-pdt-educacao-saude-parcerias-publico-privadas/
https://ndmais.com.br/saude/epicentro-e-locais-de-surtos-entenda-o-mapa-do-contagio-da-covid-19-em-sc/
https://ndmais.com.br/saude/nd-explica-feriados-e-descaso-da-populacao-acendem-alerta-para-covid-19-em-sc/
https://ndmais.com.br/saude/sc-tem-nova-alta-acima-de-2-mil-casos-da-covid-19-total-e-de-249-mil/
https://ndmais.com.br/saude/casos-de-covid-19-disparam-em-florianopolis/
https://ndmais.com.br/saude/santa-catarina-enfrenta-nova-onda-da-covid-19-entenda/
https://ndmais.com.br/saude/o-que-muda-nas-regioes-com-risco-alto/
https://revistapesquisa.fapesp.br/eficacia-de-cada-pais-no-combate-a-covid-19-reflete-senso-de-coletividade/
https://ndmais.com.br/saude/grande-florianopolis-em-alerta-para-covid-mais-1-mil-casos/
https://ndmais.com.br/saude/grande-florianopolis-em-alerta-para-covid-mais-1-mil-casos/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1603832273040&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8972488%2F&syn=False&key=fa1ffad1a9ba80eac046443474375ae4
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1603832273040&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F8972488%2F&syn=False&key=fa1ffad1a9ba80eac046443474375ae4
https://www.nsctotal.com.br/noticias/grande-florianopolis-pode-ter-aumento-de-mortes-por-covid-19-diz-professor-da-ufsc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/grande-florianopolis-pode-ter-aumento-de-mortes-por-covid-19-diz-professor-da-ufsc
https://sbtinterior.com/noticia/quao-bem-posicionado-esta-o-brasil-na-corrida-por-uma-vacina,3934946824531.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/10/27/quao-bem-posicionado-esta-o-brasil-na-corrida-por-uma-vacina.htm
https://www.dw.com/pt-br/qu%C3%A3o-bem-posicionado-est%C3%A1-o-brasil-na-corrida-por-uma-vacina/a-55407571
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-matar-mais-que-covid-19-medico-faz-comparacao-enganosa/
https://saojoaquimonline.com.br/noticias/2020/10/23/mpt-sc-notifica-empresas-para-que-retirem-gestantes-do-trabalho-presencial/
https://ocp.news/geral/mpt-sc-notifica-empresas-para-afastamento-das-gestantes-do-trabalho-durante-a-pandemia
https://ocp.news/geral/mpt-sc-notifica-empresas-para-afastamento-das-gestantes-do-trabalho-durante-a-pandemia
https://ndmais.com.br/saude/mais-de-oito-mil-equipamentos-sao-doados-para-combate-a-covid-19-em-florianopolis/


5) Diversos 

 

 

*Uma rede composta por mais de 5.800 pessoas – 3.071 técnicos-administrativos em 

Educação (TAEs) e 2.758 docentes – contribui ativamente para a manutenção e expansão 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Presencialmente ou a distância: trabalhadores da UFSC seguem firmes a serviço da 

educação 

  

 

*Processo seletivo 2020.2 / Vestibular: 

UFSC está com inscrições abertas para Vestibular 2020/2 via Enem até hoje (27) 

Prazo de inscrição de vestibular UFSC encerra nesta terça-feira 

Inscrições para processo seletivo da UFSC terminam nesta terça-feira 

Inscrições gratuitas do Processo Seletivo 2020/2 da UFSC encerram amanhã; 

classificação será realizada pela média do Enem 

http://dpgi.seplan.ufsc.br/ufsc-em-numeros/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/presencialmente-ou-a-distancia-trabalhadores-da-ufsc-seguem-firmes-a-servico-da-educacao/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/presencialmente-ou-a-distancia-trabalhadores-da-ufsc-seguem-firmes-a-servico-da-educacao/
https://vestibular.mundoeducacao.uol.com.br/noticias/ufsc-esta-com-inscricoes-abertas-para-vestibular-2020-2-via-enem-ate-hoje-27/341430.html
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/prazo-de-inscri%C3%A7%C3%A3o-de-vestibular-ufsc-encerra-nesta-ter%C3%A7a-feira-1.2272122
https://ndmais.com.br/educacao/inscricoes-para-processo-seletivo-da-ufsc-terminam-nesta-terca-feira/
https://ndmais.com.br/educacao/inscricoes-para-processo-seletivo-da-ufsc-terminam-nesta-terca-feira/
https://www.infoescola.com/noticias/inscricoes-gratuitas-do-processo-seletivo-2020-2-da-ufsc-encerram-amanha-classificacao-sera-realizada-pela-media-do-enem/
https://www.infoescola.com/noticias/inscricoes-gratuitas-do-processo-seletivo-2020-2-da-ufsc-encerram-amanha-classificacao-sera-realizada-pela-media-do-enem/

