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CASOS CONFIRMADOS 

Brasil: 5.717/201 óbitos  

Santa Catarina: 235 / 02 óbitos 

Florianópolis: 58 
Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 

 

CORONAVÍRUS EM SC: O período de restrições ao convívio social 

em Santa Catarina foi prorrogado por mais sete dias a partir de quarta-

feira, 1º de abril. A decisão foi comunicada pelo governador Carlos 

Moisés, neste domingo, 29. À exceção de alguns serviços, como obras 

públicas, obras da construção civil, bancos e lotéricas, que terão 

regras definidas para poderem funcionar. 
Fonte:https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-em-sc-quais-as-regras-para-
reabertura-de-bancos-e-lotericas  
 

 

Reitor da UFSC faz balanço de primeiras medidas contra a Covid-19  

“A UFSC não está parada. Pelo contrário: está muito viva e em defesa 

intransigente da vida” (Ubaldo Cesar Balthazar).  

Inúmeras iniciativas de grupos, gestores e pesquisadores mostram que o 

enfrentamento à pandemia passa, necessariamente, pelas Instituições Públicas. 

“Desde o apoio à realização de exames, produção de equipamentos médicos de 

emergência, e equipamentos de proteção como máscaras e álcool 70 líquido 

e em gel, ações solidárias,  apoio a estudantes vulneráveis, as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) têm protagonizado o espaço que lhes é 

próprio”, salienta o reitor. Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/03/reitor-da-ufsc-faz-balanco-

de-primeiras-medidas-contra-a-covid-19/ 

 

 

UFSC é um dos locais de vacinação contra a gripe no centro de Florianópolis 

De 30 de março a 9 de abril de 2020 a população entre 60 e 80 anos terá acesso 

gratuito à vacinação contra a gripe. A campanha nacional terá entre os locais de 

acesso às vacinas, a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal de 

Santa Catarina (Sead/UFSC), no centro da capital catarinense, que oferece um espaço 

de imunização das 9h às 16h. Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/03/ufsc-e-um-dos-locais-de-

vacinacao-contra-a-gripe-no-centro-de-florianopolis/ 

 

 

Projeto da UFSC Blumenau elabora vídeos para conscientização de crianças 

Com o objetivo de conscientizá-las sobre esse momento e divulgar informações com base científica, um projeto da 

UFSC coordenado pelos professores Aldo Sena de Oliveira e Renata Orlandi, elaborou dois vídeos com dicas de 

prevenção com foco na população infantil. Fonte: https://noticias.ufsc.br/2020/03/coronavirus-projeto-da-ufsc-blumenau-elabora-

videos-para-conscientizacao-de-criancas-sobre-cuidados-preventivos/ 
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Professores da UFSC coordenam desenvolvimento de aplicativo (app) que detecta exposição de pessoas ao 

Coronavírus 

 

O app chamado CovidApp tem como objetivo a notificação de possíveis contágios, tendo como prioridade a 

garantia da preservação da privacidade dos usuários do app. Veja como funciona, na imagem abaixo: 

 
Fonte:https://noticias.ufsc.br/2020/03/coronavirus-professores-da-ufsc-coordenam-projeto-de-aplicativo-que-notifica-aproximacao-com-casos-
suspeitos-ou-confirmados/ 

 

O Aplicativo PMSC Cidadão ganha novas funções para ajudar no combate 

à pandemia 

O aplicativo PMSC Cidadão, da Polícia Militar de Santa Catarina, está 

disponibilizando, a partir desta segunda-feira, 30, novas funções de atendimento 

ao cidadão catarinense em relação ao novo coronavírus, Covid-19. Além do 

botão de emergência, através do qual se pode acionar a PMSC em qualquer 

momento, o aplicativo trará informações sobre o que pode ou não abrir nesse 

período de quarentena de acordo com as medidas do decreto do Governo do 

Estado. Fonte:http://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-aplicativa-pmsc-cidadao-ganha-novas-funcoes-para-combate-

a-pandemia  

 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS 

Ministério da Saúde prepara 

protocolo que vai indicar 
máscaras também para quem 

não tem sintomas de 

coronavírus. Atualmente, 
órgãos de saúde só recomendam o uso por profissionais 

da saúde e por pessoas que estão com sintomas. 

Fonte:https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/31/

mandetta-diz-que-ministerio-prepara-protocolo-que-vai-indicar-
mascaras-tambem-para-quem-nao-tem-sintomas-de-coronavirus.ghtml 

 

Em virtude do teletrabalho, seguimos a disposição através do email sas.ndi@contato.ufsc.br 

DICAS DE SAÚDE 

 O VÍRUS, AO AR LIVRE DESIDRATA, 

SECA E MORRE! Por isso, mantenha os 

ambientes arejados, e sempre que possível, 

permita a entrada da luz solar. 

 LAVE AS MÃOS com frequência! 

 RETIRE OS CALÇADOS E TROQUE 

DE ROUPAS sempre que chegar em casa! 

 Se possível, FIQUE EM CASA!!! 
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