
 



30 de outubro a 05 de novembro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

* Há quase nove meses convivendo com o coronavírus e tendo que transformar hábitos 

para se manter livre da Covid-19, o brasileiro espera, com ansiedade, o desenvolvimento 

de uma vacina que seja eficaz e segura: 

Pesquisas de vacina do Brasil contra Covid-19 sofrem com falta de financiamento  

 

 

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): 

Núcleo de estudos da UFSC avalia efeitos da pandemia na economia de SC 

Núcleo de Estudos da UFSC avalia os efeitos da pandemia na economia catarinense 

Covid-19: microrregião de Florianópolis é epicentro de nova onda da doença 

 

 

*Semana da Dança UFSC: 

Semana da Dança UFSC abre inscrições para sua próxima edição 

 

 

*Material tem o objetivo de democratizar a preparação para o Enem e outros processos de 

ingresso ao Ensino Superior: 

Alunos da UFSM criam site de física aberto para professores e estudantes 

 

 

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

pandemia 

 

 

*Chrissie Ferreira de Carvalho: 

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

 

*Fabrício Augusto Menegon: 

Com praia lotada em feriados, Florianópolis vê aumento de casos de Covid-19 

Pesquisa aponta que mais velhos se preocupam mais com coronavírus em SC 

Pesquisa aponta que mais velhos se preocupam mais com coronavírus em SC 

 

*Josimari Telino de Lacerda: 

Medidas de prevenção ao coronavírus são adotadas com dados antigos, diz UFSC 

 

 

https://www.metropoles.com/saude/pesquisas-de-vacina-do-brasil-contra-covid-19-sofrem-com-falta-de-financiamento
https://www.economiasc.com/2020/11/04/nucleo-de-estudos-da-ufsc-avalia-efeitos-da-pandemia-na-economia-de-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/nucleo-de-estudos-da-ufsc-avalia-os-efeitos-da-pandemia-na-economia-catarinense/
https://ndmais.com.br/saude/covid-19-microrregiao-de-florianopolis-e-epicentro-de-nova-onda-da-doenca/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/6a-semana-da-danca-ufsc
https://diariosm.com.br/not%C3%ADcias/educa%C3%A7%C3%A3o/alunos-da-ufsm-criam-site-de-f%C3%ADsica-aberto-para-professores-e-estudantes-1.2273891
https://www.revistaplaneta.com.br/eficacia-de-cada-pais-no-combate-a-covid-19-reflete-senso-de-coletividade/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/com-praia-lotada-em-feriados-florianopolis-ve-aumento-de-casos-de-covid-19.shtml
http://www.jatv.com.br/noticias/santacatarina/pesquisa-aponta-que-mais-velhos-se-preocupam-mais-com-coronav%C3%ADrus-em-sc-1.2274092
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/04/pesquisa-aponta-que-mais-velhos-se-preocupam-mais-com-coronavirus-em-sc.ghtml
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/jornal-do-almoco/v/medidas-de-prevencao-ao-coronavirus-sao-adotadas-com-dados-antigos-diz-ufsc/8983180/


*Eleonora D’Orsi: 

Utilidade pública: Testagem para Covid-19 é fundamental no monitoramento da população 

 

*Juliano Fernandes da Silva 

Covid-19 e Futebol: jogadores e comissões expostos à contaminação e problemas de 

saúde 

 

 

4) Diversos 

 

 

* “Porta de saída das publicações técnicas, científicas, literárias e culturais da Universidade 

Federal de Santa Catarina e da comunidade em geral.” Assim sua diretora, Gleisy Regina 

Bóries Fachin, resume a atuação da Editora da UFSC (EdUFSC), que está completando 40 

anos: 

Editora da UFSC: 40 anos dedicados à difusão de educação, ciência e artes 

https://ndmais.com.br/saude/utilidade-publica-testagem-para-covid-19-e-fundamental-no-monitoramento-da-populacao/
https://ndmais.com.br/saude/covid-19-e-futebol-jogadores-e-comissoes-expostos-a-contaminacao-e-problemas-de-saude/
https://ndmais.com.br/saude/covid-19-e-futebol-jogadores-e-comissoes-expostos-a-contaminacao-e-problemas-de-saude/
https://noticias.ufsc.br/2020/10/editora-da-ufsc-40-anos-dedicados-a-difusao-de-educacao-ciencia-e-artes/

