
 



06 a 12 de novembro de 2020 

 

 

 

1) Pesquisas / Laboratórios / Estudos científicos 

 

 

*Pesquisar o SARS-C0V-2 no passado da população de Santa Catarina e no presente de 

regiões desassistidas: são projetos em andamento do Laboratório de Virologia Aplicada 

(LVA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

Laboratório de Virologia Aplicada fecha parcerias para pesquisas com o coronavírus 

  

 

*Vacina: 

Santa Catarina pode testar vacina contra coronavírus desenvolvida na Itália 

Santa Catarina pode testar vacina contra coronavírus desenvolvida na Itália 

SC pode participar da fase final de vacina italiana contra a Covid-19 

 

 

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 de Economia Catarinense publica novo boletim sobre a situação da 

Covid-19 em SC 

Três microrregiões concentram 60% dos casos de Covid-19 em SC 

SC tem 274 mil casos confirmados de coronavírus e registra 13,2 mil novos pacientes em 

uma semana 

 

 

*Laboratório de Virologia Aplicada – laudo: 

Indústria brasileira apresenta opção ao álcool em gel que mantém proteção por até 4 

horas 

 

 

*Exposição curricular virtual que traz um recorte necessário sobre questão da saúde 

mental dos estudantes no ambiente universitário durante a pandemia: 

Pandemia inspira exposição virtual na UFSC 

 

 

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

à pandemia 

 

 

*Juliano Fernandes da Silva: 

UFSC na mídia: Professor da Universidade alerta sobre exposição à Covid-19 no futebol 

amador 

https://lvapli.paginas.ufsc.br/
https://lvapli.paginas.ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/laboratorio-de-virologia-aplicada-fecha-parcerias-para-pesquisas-com-o-coronavirus/
http://www.testonoticias.com.br/sa%C3%BAde/santa-catarina-pode-testar-vacina-contra-coronav%C3%ADrus-desenvolvida-na-it%C3%A1lia-1.2275483
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/santa-catarina-pode-testar-vacina-contra-coronavirus-desenvolvidana
https://ndmais.com.br/saude/sc-pode-participar-da-fase-final-de-vacina-italiana-contra-a-covid-19/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-publica-novo-boletim-sobre-a-situacao-da-covid-19-em-sc/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/nucleo-de-estudos-de-economia-catarinense-publica-novo-boletim-sobre-a-situacao-da-covid-19-em-sc/
http://otempodefato.com.br/artigos/tr%C3%AAs-microrregi%C3%B5es-concentram-60-dos-casos-de-covid-19-em-sc-1.2275411
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/08/sc-tem-274-mil-casos-confirmados-de-coronavirus-e-registra-132-mil-novos-pacientes-em-uma-semana.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/08/sc-tem-274-mil-casos-confirmados-de-coronavirus-e-registra-132-mil-novos-pacientes-em-uma-semana.ghtml
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/11/11/industria-brasileira-apresenta-opcao-ao-alcool-em-gel-que-mantem-protecao-por-ate-4-horas/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/11/11/industria-brasileira-apresenta-opcao-ao-alcool-em-gel-que-mantem-protecao-por-ate-4-horas/
https://jornalbairros.com.br/noticias/pandemia-inspira-exposi%C3%A7%C3%A3o-virtual-na-ufsc-1.2275637
https://noticias.ufsc.br/2020/11/ufsc-na-midia-professor-da-universidade-alerta-sobre-exposicao-a-covid-19-no-futebol/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/ufsc-na-midia-professor-da-universidade-alerta-sobre-exposicao-a-covid-19-no-futebol/


*Sérgio Fernandes Torres de Freitas: 

Governo de SC confirma mais 25 mortes por Covid-19 em 24h; Grande Florianópolis tem 

pico de casos 

 

*Maria Cláudia Santos da Silva: 

Pesquisadores avaliam porque reações à Covid-19 são tão diferentes 

 

*Eleonora D‟Orsi: 

SC tem maior alta de casos da Covid-19 desde o início da pandemia 

Santa Catarina tem maior alta de casos da Covid-19 desde o início da pandemia 

 

*Oscar Bruno Romero: 

Casos ativos de covid em SC atingem maior número desde o início da pandemia 

Casos ativos de covid em SC atingem maior número desde o início da pandemia 

Covid-19 dispara em Santa Catarina. Florianópolis está sob risco 'gravíssimo' 

Santa Catarina tem avanço de Covid-19 e Florianópolis está sob risco 'gravíssimo' 

 

*Lauro Mattei, Giuliano Boava e Josimari Telino de Lacerda: 

Projeções apontam que Florianópolis tem registrado mais de 500 novos casos de 

coronavírus por dia 

 

*Josimari Telino de Lacerda e Fabrício Augusto Menegon: 

Dados da matriz de risco da Covid-19 em SC estão defasados 

 

 

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

 

 

*A Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) aprovou 

nesta quarta-feira, 11 de novembro, a proposta do Calendário Acadêmico Suplementar 

Excepcional do segundo semestre de 2020: 

Câmara de Graduação aprova proposta de Calendário Acadêmico do 2º semestre de 2020 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou por meio de portaria 

normativa na última segunda-feira, 9 de novembro, o Guia de Biossegurança voltado à 

normatização de atividades presenciais de caráter essencial e inadiável no âmbito das 

unidades administrativas e acadêmicas da instituição durante a Fase 1 do planejamento 

de ações no período em que perdurar a pandemia de Covid-19: 

UFSC publica „Guia de Biossegurança‟ para acesso excepcional em atividades 

presenciais 

 

 

*A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) prorrogou a suspensão das atividades 

presenciais de ensino em todos os níveis até 22 de maio de 2021: 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais de ensino até 22 de maio de 2021 

Ensino remoto é mantido na UFSC 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/11/governo-de-sc-confirma-mais-25-mortes-por-covid-19-em-24-horas-grande-florianopolis-tem-pico-de-casos.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/11/governo-de-sc-confirma-mais-25-mortes-por-covid-19-em-24-horas-grande-florianopolis-tem-pico-de-casos.ghtml
https://ndmais.com.br/saude/pesquisadores-avaliam-porque-reacoes-a-covid-19-sao-tao-diferentes/
https://www.cacador.net/noticias/geral/2020/11/11/coronavirus-sc-tem-maior-alta-de-casos-da-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia-49806
https://ndmais.com.br/saude/santa-catarina-tem-maior-alta-de-casos-da-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia/
http://www.diariodoplanalto.com.br/geral/casos-ativos-de-covid-em-sc-atingem-maior-n%C3%BAmero-desde-o-in%C3%ADcio-da-pandemia-1.2275314
https://www.jmais.com.br/casos-ativos-de-covid-em-sc-atingem-maior-numero-desde-o-inicio-da-pandemia/
https://www.brasil247.com/coronavirus/covid-19-dispara-em-santa-catarina-florianopolis-esta-sob-risco-gravissimo
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/santa-catarina-tem-avanco-de-covid-19-e-florianopolis-esta-sob-risco-gravissimo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/santa-catarina-tem-avanco-de-covid-19-e-florianopolis-esta-sob-risco-gravissimo.shtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/06/projecoes-apontam-que-florianopolis-tem-registrado-mais-de-500-novos-casos-de-coronavirus-por-dia.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/06/projecoes-apontam-que-florianopolis-tem-registrado-mais-de-500-novos-casos-de-coronavirus-por-dia.ghtml
https://ndmais.com.br/saude/dados-da-matriz-de-risco-da-covid-19-em-sc-estao-defasados/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/camara-de-graduacao-aprova-proposta-de-calendario-academico-do-segundo-semestre-de-2020/
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/11/PN-378.2020.GR-Guia-de-biosseguran%C3%A7a.pdf
http://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/11/PN-378.2020.GR-Guia-de-biosseguran%C3%A7a.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/11/ufsc-publica-guia-de-biosseguranca-para-acesso-excepcional-em-atividades-presenciais/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/ufsc-publica-guia-de-biosseguranca-para-acesso-excepcional-em-atividades-presenciais/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-de-ensino-ate-22-de-maio-de-2021/
https://globoplay.globo.com/v/9013957/


UFSC anuncia suspensão das atividades presenciais até maio de 2021 por causa da 

Covid-19 

Alunos e entidades repercutem decisão da UFSC de adiar as aulas presenciais 

Alunos e entidades repercutem decisão da UFSC de adiar as aulas presenciais 

“A sociedade não tem nenhum tipo de informação e esclarecimento”, diz Moacir Pereira 

sobre a UFSC 

“A disputa política por trás da voltas às aulas” 

UFSC prorroga suspensão das atividades presenciais até maio de 2021 por causa do 

coronavírus 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais de ensino até maio 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais até maio de 2021 

UFSC prorroga volta das aulas presenciais até maio de 2021 

UFSC prorroga suspensão das atividades presenciais até maio de 2021 por causa do 

coronavírus 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais de ensino até 22 de maio de 2021 

UFSC prorroga suspensão de atividades presenciais de ensino até 22 de maio de 2021 

Aulas presenciais na UFSC são suspensas até maio de 2021 

UFSC adia retorno 

Pandemia: Justiça suspende chance de volta às aulas presenciais na rede de ensino 

particular de SC; UFSC prorroga suspensão das atividades 

Pandemia: UFSC prorroga suspensão das aulas presenciais até maio de 2021 

 

 

5) Hospital Universitário 

 

 

*Um grupo de pesquisadores e professores ligados ao Hospital Universitário Professor 

Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC/Ebserh), ao Departamento de Análises 

Clínicas do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e ao Hospital Nereu Ramos, está desenvolvendo uma pesquisa com 

cerca de 200 pacientes que tiveram a Covid-19 para verificar, entre outras coisas, por que 

o organismo das pessoas reage de forma diferente à doença, qual é o tempo em que é 

possível se considerar imunizado e como o organismo reage à infecção ao longo do 

tempo: 

Pesquisa desenvolvida no HU/UFSC avalia resposta imune do organismo à Covid-19 

HU/UFSC – Pesquisa avalia resposta imune do organismo à Covid-19 

Pesquisa em unidade da Rede Ebserh avalia resposta imune do organismo à Covid-19 

“O segundo pico da mesma onda da Covid-19 em SC” 

O segundo pico da mesma onda 

Pesquisa desenvolvida na UFSC avalia resposta imune do organismo à Covid-19 

Pesquisa desenvolvida no HU da UFSC avalia resposta imune à Covid-19 

Pesquisa do HU-UFSC de Florianópolis avalia as diferentes reações do organismo à 

Covid-19 

 

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/9015498/
https://globoplay.globo.com/v/9015498/
https://ndmais.com.br/noticias/alunos-e-entidades-repercutem-decisao-da-ufsc-de-adiar-as-aulas-presenciais/
https://ndmais.com.br/noticias/alunos-e-entidades-repercutem-decisao-da-ufsc-de-adiar-as-aulas-presenciais/
https://ndmais.com.br/noticias/alunos-e-entidades-repercutem-decisao-da-ufsc-de-adiar-as-aulas-presenciais/
https://ndmais.com.br/educacao/a-sociedade-nao-tem-nenhum-tipo-de-informacao-e-esclarecimento-diz-moacir-pereira-sobre-a-ufsc/
https://ndmais.com.br/educacao/a-sociedade-nao-tem-nenhum-tipo-de-informacao-e-esclarecimento-diz-moacir-pereira-sobre-a-ufsc/
https://ocp.news/colunista/fabio-bispo/a-disputa-politica-por-tras-da-voltas-as-aulas
http://www.imprensadopovo.com.br/geral/ufsc-prorroga-suspens%C3%A3o-das-atividades-presenciais-at%C3%A9-maio-de-2021-por-causa-do-coronav%C3%ADrus-1.2275750
http://www.imprensadopovo.com.br/geral/ufsc-prorroga-suspens%C3%A3o-das-atividades-presenciais-at%C3%A9-maio-de-2021-por-causa-do-coronav%C3%ADrus-1.2275750
https://www.correiosc.com.br/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-de-ensino-ate-maio/
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-ate-maio-de-2021/
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-ate-maio-de-2021/
https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-prorroga-volta-das-aulas-presenciais-ate-maio-de-2021/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1605041517549&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F11%2F10%2Fufsc-prorroga-suspensao-das-atividades-presenciais-ate-maio-de-2021.ghtml&syn=False&key=7dd0b5a037cc841944fee236528795c6
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1605041517549&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2020%2F11%2F10%2Fufsc-prorroga-suspensao-das-atividades-presenciais-ate-maio-de-2021.ghtml&syn=False&key=7dd0b5a037cc841944fee236528795c6
https://jornalbairros.com.br/noticias/ufsc-prorroga-suspens%C3%A3o-de-atividades-presenciais-de-ensino-at%C3%A9-22-de-maio-de-2021-1.2275861
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/ufsc-prorroga-suspensao-de-atividades-presenciais-de-ensino-ate-22-de-maio-de-2021
https://www.nsctotal.com.br/noticias/aulas-presenciais-na-ufsc-sao-suspensas-ate-maio-de-2021
https://riomaframix.com.br/pelo-estado/o-jogo-politico-ideologico-da-volta-as-aulas/#.X6ybfkVKjIU
https://portalahora.com.br/noticia/6971/pandemia-justica-suspende-chance-de-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-de-ensino-particular-de-sc-ufsc-prorroga-suspensao-das-atividades
https://portalahora.com.br/noticia/6971/pandemia-justica-suspende-chance-de-volta-as-aulas-presenciais-na-rede-de-ensino-particular-de-sc-ufsc-prorroga-suspensao-das-atividades
https://noticiasconcursos.com.br/educacao/pandemia-ufsc-prorroga-suspensao-das-aulas-presenciais-ate-maio-de-2021/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/pesquisa-desenvolvida-no-huufsc-avalia-resposta-imune-do-organismo-a-covid-19/
http://www.andifes.org.br/hu-ufsc-pesquisa-avalia-resposta-imune-do-organismo-a-covid-19/
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=401662&codDep=59#gsc.tab=0
https://ocp.news/colunista/fabio-bispo/o-segundo-pico-da-mesma-onda-da-covid-19-em-sc
https://riomaframix.com.br/pelo-estado/o-segundo-pico-da-mesma-onda/#.X6r_v0VKjIU
https://www.economiasc.com/2020/11/09/pesquisa-desenvolvida-na-ufsc-avalia-resposta-imune-do-organismo-a-covid-19/
https://ndmais.com.br/saude/pesquisa-desenvolvida-no-hu-da-ufsc-avalia-resposta-imune-a-covid-19/


6) Diversos 

 

 

*A Comissão de Ações Solidárias do Centro Socioeconômico (CAS/CSE) da Universidade 

Federal de Santa Catarina tem atendido uma média de 52 pessoas da comunidade da 

unidade em situação de vulnerabilidade devido à pandemia Covid-19: 

Comissão de Ações Solidárias do Centro Socioeconômico solicita doações de cestas 

básicas 

https://noticias.ufsc.br/2020/11/comissao-de-acoes-solidarias-do-centro-socioeconomico-solicita-doacoes-de-cestas-basicas/
https://noticias.ufsc.br/2020/11/comissao-de-acoes-solidarias-do-centro-socioeconomico-solicita-doacoes-de-cestas-basicas/

