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UDESC EM AÇÃO
Como a universidade dos catarinenses

está enfrentando a pandemia 
do novo coronavírus
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Udesc e sociedade catarinense se 
unem contra o novo coronavírus

Dilmar Baretta (reitor)
Luiz Antonio Ferreira Coelho (vice-reitor)

O surgimento do novo coronavírus fez as instituições públicas de 
ensino brasileiras pararem suas atividades presenciais e se orga-
nizarem de forma diferente, repensar seu modo de ensino, cria-
rem cursos, ações voltadas a prevenção e no desenvolvimento 
imediato de produção de pesquisas científicas contra a Covid-19.

Na Udesc não foi diferente. Inúmeras ações desde medidas de 
prevenção da comunidade acadêmica, implementação de trabalho 
remoto para servidores e em benefício da sociedade catarinen-
se foram implementadas para atravessar esse momento. A saúde 
passou a ser a prioridade número um da gestão da universidade.

Os cursos nessa área foram os primeiros a serem acionados para 
comporem um grupo de trabalho. Diversas ações por todo estado 
foram realizadas nas 12 unidades onde a Udesc tem cursos pre-
senciais em nove cidades catarinenses (Chapecó, Pinhalzinho, Bal-
neário Camboriú, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e 
São Bento do Sul), e outras onde tem polos de ensino a distância.

Posse online 
garantiu 
segurança dos 
participantes 
e economizou 
recursos
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Desafios e avanços

Ao todo, foram realizadas 
mais de 80 ações de combate 
à pandemia em todas as regi-
ões do Estado. Dentre os prin-
cipais desafios que a Udesc 
enfrenta para ajudar nessa 
missão destacam-se a falta 
de consumíveis disponíveis 
no Brasil para compra, como 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), reagentes 
para usar na pesquisa e nas 
impressoras 3D para fabrica-
ção de máscaras, que estão 
em falta no mundo inteiro.

No entanto, na pesquisa, mui-
tos avanços importantes fo-
ram realizados. Destaca-se, 
por exemplo, o rápido desen-
volvimento de um teste de 
detecção da Covid-19, lide-
rado por pesquisadores da 
Udesc Lages-CAV.

Atividades à distância

Em função da pandemia, a Udesc sus-
pendeu as atividades acadêmicas pre-
senciais por tempo indeterminado, con-
forme decreto estadual. Essa condição 
impôs um desafio para a comunidade 
universitária para o prosseguimento de 
atividades não presenciais.

Contudo, a Udesc vem incentivando 
toda e qualquer atividade contra o coro-
navírus junto a sociedade. Essas ações 
envolvem desde ensino, pesquisa e ex-
tensão não presenciais, incentivando 
reuniões, fóruns online, cursos, treina-
mentos de professores e a sociedade, 
entre outras.

Conforme os problemas foram aparecen-
do as soluções também foram criadas. 
Um exemplo clássico foram as reuniões 
do Conselhos Universitário (Consuni), 
das câmaras do Consuni, dos departa-
mentos dos cursos e de comissões. Elas 
estavam todas impedidas, mas a Udesc 
retomou as atividades alterando seu re-
gimento por meio de ato do reitor.
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Retomada do colegiado entre 
diretores-gerais e Reitoria

Isso tudo com engajamento de diversos ser-
vidores, a iniciar pela retomada do colegiado 
dos diretores-gerais com a Reitoria. Isso deu 
mais tranquilidade à gestão, a Reitoria e aos 
centros de ensino, pois os servidores puderam 
se reunir virtualmente.

Esse colegiado de diretores 
gerais ajudou com muitas 
ideias inovadoras para reso-
lução dos problemas enfren-
tados pela Udesc. 

Obviamente que muitas difi-
culdades foram identificadas 
como impossibilidade de aces-
so à internet ou falta de equipamento 
dos membros. Mas foram empresta-
dos pelos diretores-gerais mediante 
termo de responsabilidade computa-
dores, celulares (da própria Reitoria), 
tablets, e chips de celular que foram 
essenciais para que as reuniões reto-
massem na Udesc.

Auxílio aos alunos que mais precisam

Com os restaurantes fechados os alunos mais carentes fo-
ram os mais afetados, especialmente porque não tinham 
como acessar o subsídio do Prafe, que prevê auxílios re-
feição, transporte e moradia, por exemplo. Então foi alte-
rada a resolução de pagamento para que eles pudessem 
ter acesso aos valores.

Certamente isso, não é suficiente, 
mas pelo menos minimiza na crise 
o sofrimento e nos faz repensar em 
tudo aquilo que podemos fazer na 
nossa casa, no nosso condomínio, na 
comunidade, no bairro, na cidade, no 
estado e no país, mas com certeza a 
“inclusão com esta fortalece a todos”.

Aulas remotas

O mesmo foi pensado para caso as aulas remotas forem aprova-
das no novo calendário pelos Colegiados Superiores da UDESC, 
com certeza tem o apoio da reitoria, e caso for necessário e de 
acordo com a disponibilidade financeira estaremos providen-
ciando a aquisição de equipamentos necessários às atividades 
remotas e outras ações de auxílio a estudantes.
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Vídeos da Udesc contra a Covid-19

MONITOR COVID-19 UDESC – Cientista de dados 
Vinícius Sousa, graduado em Economia pela Udesc 
Esag, explica como usar a ferramenta que criou 
para obter dados e análises sobre a pandemia.

COMO ENFRENTAR A ANGÚSTIA DO ISOLAMENTO 
– Ana Paula Grillo Rodrigues, professora 
de psicologia da Udesc Esag, fala sobre 

autorreflexão, calma, empatia e solidariedade.

COMO PRODUZIR PROTETORES FACIAIS EM 
IMPRESSORAS 3D – Os professores Walter 

Dutra e Claudio Brandão, do Departamento 
de Design na Udesc Ceart, mostram como é o 

processo de produção de face shields. 

https://youtu.be/UB5n3zxgzm4
https://youtu.be/k26pA7o5P8A
https://www.youtube.com/watch?v=hM9LLyFF2dM&feature=youtu.be
https://youtu.be/UB5n3zxgzm4
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Vídeos da Udesc contra a Covid-19

COMO PEQUENAS EMPRESAS PODEM ENFRENTAR 
A CRISE – Professor de marketing e consultoria 
empresarial Carlos Cunha, da Udesc Esag, dá 
orientações para que consigam atravessar a crise 
econômica provocada pela pandemia.

FINANÇAS PESSOAIS NA CRISE – O professor de 
administração financeira Francisco Baima, da 

Udesc Esag, dá dicas de como lidar com as finanças 
pessoais durante a crise econômica da pandemia.

https://youtu.be/O-thIcqCUbw
https://youtu.be/OqEdgP8i9mw
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Vídeos da Udesc contra a Covid-19

COMO LIDAR COM AS FAKE NEWS – Professor 
de administração pública Daniel Pinheiro, da 
Udesc Esag, explica o fenômeno das fake news 
e como consumir e disseminar informação de 
forma responsável, evitando o efeito cascata das 
notícias falsas que inundam nosso whatsapp.

COMO A ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DAS 
EMPRESAS DEVE IMPLANTAR O TRABALHO 

REMOTO – Professora Simone Ghisi 
Feuerschütte, que leciona disciplinas nas áreas 

de gestão de pessoas e administração de 
recursos humanos, na Udesc Esag, fala sobre os 

desafios dos setores de RH na implantação do 
trabalho remoto durante a pandemia.

https://youtu.be/TNPPxs1vHxc
https://youtu.be/myemff6XZPE
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Problema resolvido!

FORMATURAS

Qual foi o problema: Por conta da pandemia 
do novo coronavírus e das restrições quanto 
à aglomeração de pessoas e impedimento de 
eventos, dezenas de formaturas de estudantes 
de graduação já programadas não puderam 
ser realizadas na universidade. Mais de 100 
alunos foram prejudicados.

Como a Reitoria resolveu: O reitor Dilmar Ba-
retta aprovou uma resolução que regulamenta 
formaturas de forma virtual, em plataformas 
online, enquanto durar o período de pande-
mia. Com isso, o aluno poderá obter o diploma 
em um evento pela internet, com a presença 
do reitor ou representante da instituição.
 

REUNIÕES DO CONSUNI

Qual foi o problema: As reuniões do Conselho Univer-
sitário (Consuni) da Udesc, órgão decisório máximo 
da universidade, ficaram comprometidas por conta 
da pandemia. Algumas sessões já eram realizadas por 
videoconferência, com membros em várias unidades 
do Estado. No entanto, os equipamentos de videocon-
ferência estão em salas físicas da Udesc, muitas delas 
inacessíveis por conta das restrições.

Como a Reitoria resolveu: O reitor aprovou uma reso-
lução que permite aos conselheiros participarem das 
reuniões do Consuni por videoconferência em seus 
próprios dispositivos conectados à internet, como celu-
lares e tablets. Com isso, as reuniões do conselho e das 
câmaras temáticas foram retomadas.
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Problema resolvido!

AUXÍLIO AOS ESTUDANTES

Qual foi o problema: Com as restrições em virtude 
da pandemia, estudantes beneficiados pelo Progra-
ma de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situa-
ção de Vulnerabilidade Socioeconômica não pode-
riam utilizar os recursos.

Como a Reitoria resolveu: O reitor aprovou uma re-
solução para que os graduandos contemplados com 
subsídios de refeição pelo Prafe consigam receber 
os valores mensais por depósito em conta bancária.
 

RECUPERAÇÃO DAS AULAS

Qual foi o problema: Aulas tiveram que ser suspen-
sas em virtude da pandemia.

Como a Reitoria resolveu: Criou um grupo de tra-
balho (GT) para discutir a forma como poderia ser 
feita a reposição das aulas. A medida está em dis-
cussão nos conselhos superiores da universidade.
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Problema resolvido!

FORMULÁRIO PARA REUNIR AÇÕES

Qual foi o problema: Dificuldade em reconhecer as 
diversas ações de combate à pandemia que come-
çaram a ser realizadas de forma espontânea nas 
unidades e na administração central.

Como a Reitoria resolveu: Criou um formulário para 
registro das ações pelos idealizadores, de forma a 
gerar uma lista unificada de todas as iniciativas, 
que foram informadas ao Governo do Estado e di-
vulgadas à sociedade. Criação do site udesc.br/co-
ronavirus para reunir todas as iniciativas, facilitan-
do o conhecimento e pesquisa das ações.
 

INSTRUÇÃO SOBRE TELETRABALHO

Qual foi o problema: Impossibilidade dos servido-
res trabalharem de forma presencial em virtude 
da pandemia, por questões de saúde e segurança e 
conforme decreto do Governo do Estado.

Como a Reitoria resolveu: Criou uma instrução nor-
mativa para regulamentar o teletrabalho.

CONTENÇÃO DE GASTOS

Qual foi o problema: Redução do repasse para a 
universidade, em virtude da queda da arrecadação 
do Estado de SC provocada pela crise econômica 
gerada pela pandemia.  

Como a Reitoria resolveu: Criou uma instrução nor-
mativa para contenção de gastos, com corte em 
investimentos e custeio. 

http://udesc.br/coronavirus
http://udesc.br/coronavirus
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UDESC CONTRA 
O CORONAVÍRUS

AJUDA A EQUIPES
DE SAÚDE PÚBLICA
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Equipamento para testes de covid-19

A Udesc Lages cedeu ao Laboratório Central de Saú-
de Pública de Santa Catarina (Lacen), por tempo 
indeterminado, o equipamento Real Time PCR Sys-
tem (RT-PCR) para realização de testes de covid-19. 
O equipamento de alto custo (cerca de US$ 50 mil) 
pertence ao Laboratório de Análises Genéticas (DNA 
Udesc), onde é usado em testes de análise de DNA e 
pesquisas científicas, e é particularmente difícil de 
ser encontrado atualmente pela grande demanda. O 
DNA Udesc é o único laboratório público do Estado 
que faz testes de paternidade pela análise do DNA. 
A unidade também doou álcool em gel e líquido 
para instituições como a Policia Militar. LEIA+

Informações para profissionais de saúde

O Observatório de Educação Permanente em Saú-
de de Santa Catarina (ObservaEPS SC), coordenado 
pela Udesc Oeste, em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde, realizou uma curadoria de conteú-
dos para auxiliar no combate ao novo coronavírus. 
Voltado a profissionais de saúde, os conteúdos, de 
fontes qualificadas, incluem orientações de proteção, 
publicações legais, vídeos e cursos online. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/udesc_lages_cede_equipamento_para_lacen_para_realizacao_de_testes_de_covid-19
https://www.udesc.br/noticia/curadoria_de_informacoes_da_udesc_oeste_ajuda_profissional_de_saude_contra_covid-19
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Pesquisas para testes da covid-19

Criada dentro do ambiente de inovação 
da Udesc Lages, a startup Scienco Biotech 
foi contemplada no Edital de Inovação 
para a Indústria, do Senai, para desen-
volver formulações sinalizadoras para a 
detecção do novo coronavírus. Os experi-
mentos serão realizados no Laboratório 
de Bioquímica da unidade, sob coordena-
ção da professora Maria de Lourdes Ma-
galhães. LEIA+

Respiradores mecânicos para hospital

O Hospital de Clínica Veterinária (HCV) da 
Udesc Lages, colocou quatro ventiladores me-
cânicos à disposição do Hospital Nossa Senhora 
dos Prazeres (HNSP). Um foi instalado e entrou 
em funcionamento ainda em março. Os venti-
ladores podem ser usados em leitos para tra-
tamento de pacientes com covid-19 ou outras 
patologias, de acordo com a necessidade do 
hospital. Os equipamentos são de uso humano 
e, no HCV, são utilizados na rotina anestésica, 
no ensino e na pesquisa. LEIA+

13

https://www.udesc.br/noticia/startup_criada_na_udesc_lages_conduz_pesquisas_para_deteccao_do_novo_coronavirus
https://www.udesc.br/noticia/udesc_lages_coloca_respiradores_mecanicos_a_disposicao_do_hospital_nossa_senhora_dos_prazeres
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Produção de EPIs em Laguna

Servidores da Udesc Laguna fabri-
caram mais de duas mil máscaras de 
proteção facial para profissionais de 
saúde que atuam no combate ao novo 
coronavírus. A produção está sendo 
doada ao Hospital de Laguna e à Se-
cretaria Municipal de Saúde. A linha 
de produção foi montada na maquete-
ria e no laboratório de criação do cur-
so de Arquitetura e Urbanismo. LEIA+

Máscaras para o Alto Vale

Professores e estudantes da Udesc 
Alto Vale estão produzindo e doando 
protetores faciais para diversas orga-
nizações e profissionais da região. Os 
equipamentos estão sendo entregues 
para hospitais de Ibirama e de In-
daial, secretarias de Saúde de Lontras 
e de Presidente Getúlio, bombeiros 
voluntários e outras instituições em 
cinco municípios. LEIA+

Equipamentos para hospitais da Capital

Uma iniciativa coordenada pela Udesc Cefid está 
produzindo balaclavas (toucas), aventais e máscaras 
cirúrgicas para doação a hospitais como o Regional 
de São José e o Universitário (HU), entre outras insti-
tuições. Liderada pelo Departamento de Fisioterapia, 
a campanha Cuidando de quem cuida tem participa-
ção de cerca de 40 costureiras e de dois ateliês de 
costura, e o apoio de empresas que fornecem os insu-
mos necessários para fabricar os itens. Uma das mo-
tivações é ajudar hospitais onde são realizadas aulas 
práticas e estágios do curso de Fisioterapia. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/laboratorios_da_udesc_laguna_viram_linha_de_producao_de_mascaras_contra_coronavirus
https://www.udesc.br/noticia/udesc_alto_vale_produz_e_doa_equipamentos_de_protecao_para_diversas_entidades
https://www.udesc.br/noticia/udesc_cefid_participa_de_acao_que_produz_equipamentos_de_protecao_contra_pandemia
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Equipamentos de proteção em Joinville

A Udesc Joinville é parceIra de uma iniciativa que 
já produziu mais de mil face shields para equipar 
unidades hospitalares da região e atender à deman-
da apresentada pela secretaria municipal de Saúde. 
Voluntários do Fab Lab, organização ligada à unida-
de, também realizam pesquisas para produção de 
respiradores mecânicos de baixo custo. Já o Labo-
ratório de Química Experimental da Udesc Joinville 
está produzindo álcool 70% e gel para instituições 
como o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria e 
a Maternidade Darcy Varga. LEIA+ | LEIA+ | LEIA+

Gel antisséptico em Balneário Camboriú

Professores e alunas do Laboratório de Química da 
Udesc Balneário Camboriú produziram gel antissépti-
co para doação à secretaria municipal da Saúde e para 
compor kits elaborados pela Udesc Oeste para a cam-
panha em prol dos caminhoneiros. LEIA+

Doações em São Bento do Sul

A Udesc Planalto Norte doou frascos de 
álcool líquido e de álcool gel e caixas de 
luvas de procedimento descartáveis para 
a Secretaria da Saúde do Município de 
São Bento do Sul. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/udesc_joinville_disponibiliza_parque_de_impressoras_3d_para_fabricacao_de_mascaras_contra_coronavirus
https://www.udesc.br/noticia/udesc_joinville_produz_alcool_70__para_maternidade_e_hospital_infantil_do_municipio
https://www.udesc.br/noticia/udesc_joinville_produz_alcool_em_gel_para_hospital_infantil_dr__jeser_amarante_faria
https://www.udesc.br/noticia/udesc_produz_gel_antisseptico_contra_covid-19_para_saude_de_balneario_camboriu
https://www.udesc.br/noticia/udesc_produz_gel_antisseptico_contra_covid-19_para_saude_de_balneario_camboriu
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Proteção para instituições de Florianópolis

Equipes de professores e estudantes dos cursos de 
Design e Moda da Udesc Ceart estão produzindo ba-
laclavas (toucas de TNT) descartáveis e face shields 
(protetores faciais). As balaclavas descartáveis feitas 
no Ateliê de Confecção por alunos de Moda são doadas 
para o Hospital Regional de São José. Já os protetores 
faciais, produzidos em impressoras 3D da unidade por 
professores e doutorandos em Designsão encaminha-
dos a postos de saúde, unidades do Samu, hospitais e 
bombeiros. Assista ao vídeo sobre a iniciativa. LEIA+

Doações a organizações da Capital

A Udesc Faed está produzindo face shields e doou 
luvas descartáveis e álcool para instituições de saú-
de e segurança pública da Grande Florianópolis, como 
hospitais, socorristas de ambulâncias, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e secretarias municipais. LEIA+

Protetores faciais e álcool gel em Lages

O Setor de Informática da Udesc Lages fabrica 
face shields (protetores faciais) para serem do-
ados à Secretaria Municipal de Saúde. O item de 
segurança é fabricado na impressora 3D do Espa-
ço Inovador de Ensino (Espine) da unidade. LEIA+
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https://youtu.be/hM9LLyFF2dM
https://bit.ly/UdescCeart-ItensCovid19
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faed_contribui_na_producao_e_doacao_de_equipamentos_de_protecao_para_profissionais_da_saude_e_seguranca
https://bit.ly/UdescLages-ItensCovid19
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Concurso de projetos emergenciais

A Udesc Laguna realizou um concurso de ideias e 
propostas de projetos emergenciais, voltado a alu-
nos e egressos de Arquitetura e Urbanismo da uni-
dade, para contribuir com o combate à pandemia 
da Covid-19. A iniciativa elencou as cinco melhores 
ideias de: habitação temporária; hospital de campa-
nha ou centro de triagem para hospitais; instalação 
sanitária pública; adequação de espaços internos: 
comerciais, serviços ou institucionais; e ilustração 
conceitual sobre o tema. Também foi realizado um 
seminário online sobre as ideias inscritas. LEIA+

Combate ao contágio na população pobre

Professores de Arquitetura e Urbanismo da Udesc 
Laguna enviaram uma série de recomendações para 
os governos estadual e municipais para auxiliar no 
combate à disseminação do novo coronavírus entre 
moradores de assentamentos precários e população 
em situação de rua. São recomendações de curto, 
médio e longo prazos para mitigar impactos gerados 
pela pandemia, como a criação de um comitê consul-
tivo e de abrigos temporários e a implementação de 
medidas sanitárias para espaços públicos. LEIA+
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https://bit.ly/UdescLaguna-ConcursoCovid19
https://www.udesc.br/noticia/udesc_laguna_sugere_medidas_para_conter_casos_de_covid-19_em_populacoes_de_baixa_renda
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Apoio a Vigilância Epidemiológica

A Udesc Cefid cedeu o Laboratório de Informáti-
ca para apoiar o trabalho realizado pela Vigilância 
Epidemiológica de Florianópolis na investigação dos 
casos do novo coronavírus no município. As esta-
ções de trabalho do local, com computadores e te-
lefones, possibilitaram a ampliação da equipe que 
realiza atividades de telerreabilitação e monitora-
mento da Covid-19 na Capital. São desenvolvidas 
tarefas como o contato com casos suspeitos ou con-
firmados, para identificar possíveis situações de ris-
co e quem mais pode ter contraído a doença. LEIA+

Curso para profissionais da saúde

Quatro professoras da Udesc Oeste atuam 
como tutoras voluntárias em um curso a dis-
tância sobre o novo coronavírus oferecido 
pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa 
Catarina para profissionais da área. Com du-
ração de 20 horas, o curso de qualificação 
busca a implementação do plano de contin-
gência para o controle da Covid-19 no Esta-
do. Mais de 1,9 mil profissionais, a maioria 
da atenção primária à saúde, se inscreveram 
nessa primeira fase de formação. LEIA+
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https://bit.ly/UdescCefid-VigilanciaCovid19
https://bit.ly/UdescOeste-AbordagemCovid19
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UDESC CONTRA 
O CORONAVÍRUS

INFORMAÇÕES 
SOBRE A DOENÇA
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Canal Udesc Esag para a Comunidade

A Udesc Esag criou um site para compartilhar infor-
mações, orientações e aconselhamentos às pessoas 
e empresas em momentos de dúvidas como a crise 
envolvendo a pandemia de Covid-19. São publicadas 
notícias e vídeos com esclarecimentos de professo-
res sobre tópicos de interesse no dia a dia da pes-
soas e das organizações, abordando vários aspectos 
para auxiliar a comunidade e a economia. LEIA+

Estudo sobre isolamento parcial

Pesquisadores da Udesc Joinville publicaram 
um artigo científico sobre a evolução do Co-
vid-19 em quatro continentes que mostra que 
somente medidas de isolamento social parcial 
são ineficientes no combate à pandemia. O 
estudo conclui que, dos diversos cenários de 
estratégias estudados, o mais eficiente para 
achatar as curvas é um certo nível de redução 
na interação social combinada com a urgente 
detecção e isolamento em massa dos infecta-
dos. O artigo pode ser acessado em um banco 
de dados científicos da Universidade de Cor-
nell, nos Estados Unidos. LEIA+
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https://www.udesc.br/esag/comunidade
https://www.udesc.br/noticia/estudo_produzido_pela_udesc_joinville_mostra_que_somente_medidas_de_isolamento_parcial_sao_ineficientes
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Mapa de iniciativas contra a pandemia

O Observatório de Inovação Social de Florianó-
polis, plataforma digital interativa criada por 
pesquisadores da Udesc Esag, iniciou um traba-
lho de mapeamento e divulgação, por meio do 
site, da rede de iniciativas que atuam em Floria-
nópolis no combate aos efeitos da pandemia de 
Covid-19. As ações mapeadas incluem campa-
nhas, fundos de apoio, plataformas colaborativas 
e redes promovidas por associações, coletivos e 
movimentos da sociedade civil, pelo governo e 
por empresas com missão social. LEIA+

Números do coronavírus em tempo real 

A Udesc lançou o site Monitor Covid-19, plata-
forma interativa com análises de dados sobre 
casos da doença no Brasil, em nível nacional, 
estadual e municipal. O objetivo é ajudar pesqui-
sadores, gestores públicos e cidadãos a monito-
rar e combater a pandemia. O monitor foi criado 
voluntariamente pelo egresso de Economia da 
Udesc Esag, Vinícius de Sousa, com orientação do 
pai, o professor Antonio Heronaldo de Sousa, da 
Udesc Joinville. LEIA+
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https://bit.ly/UdescEsag-ObservatorioCovid19
https://www.udesc.br/noticia/egresso_da_udesc_esag_explica_em_video_como_usar_dados_de_monitor_on-line_de_casos_de_covid-19
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Distribuição de livros e cestas básicas

O programa Esag Kids, da Udesc Esag, tem entrega-
do cestas básicas e livros infantis para famílias em 
situação de vulnerabilidade social em Florianópolis. 
A ação tem parceria com organizações dedicadas à 
assistência a famílias necessitadas, como a Casa da 
Criança - Morro da Penitenciária, a Ação Social Arqui-
diocesana de Florianópolis e a ONG Mais União - Var-
gem do Bom Jesus. Os kits incluem publicações como 
o Manual do Empreendedor Mirim, o livro Aventuras 
Empreendedoras e a história em quadrinhos Diário de 
uma Pipa em Quarentena. LEIA+

Ação solidária em Florianópolis

Uma recepção aos calouros promovida por estu-
dantes de Geografia da Udesc Faed resultou na 
entrega de donativos para famílias carentes em 
Florianópolis. A mobilização ocorreu antes da 
suspensão das aulas e os recursos foram rever-
tidos em cestas básicas, entregues ao Instituto 
Padre Vilson Groh, que providenciou a distribui-
ção para comunidades da Capital. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/programa_esag_kids_da_udesc_acrescenta_livros_a_cestas_basicas_doadas_a_familias_necessitadas
https://www.udesc.br/noticia/calouros_de_geografia_da_udesc_fazem_doacao_de_cestas_basicas_a_comunidades_de_florianopolis
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Doações para ciganos em Joinville

Estudantes e professores ligados ao programa 
Enactus CCT, da Udesc Joinville, realizaram 
uma ação social que beneficiou adultos e crian-
ças de uma comunidade cigana do município. 
Foram doadas cestas básicas,  obtidas com a 
parceria da Fundação Cargill, que apoia pro-
jetos desenvolvidos pelos times Enactus de 
todo o Brasil. Integrantes da equipe também 
estão produzindo máscaras e doaram álcool 
em gel e luvas para instituições de longa per-
manência para idosos (Ilpi’s). LEIA+

Campanhas em prol da Vila Aparecida

Servidores e acadêmicos da Udesc Cefid arrecadaram 
recursos para doar alimentos e produtos de higiene na 
comunidade da Vila Aparecida, em Florianópolis. Os 
valores arrecadados são convertidos em cestas bási-
cas, fardos de papel higiênico e porções de proteína 
animal, que são entregues à lideranças comunitárias, 
que fazem a distribuição. Até maio, foram realizadas 
três etapas da iniciativa, beneficiando mais de cem 
famílias necessitadas. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/programa_enactus_da_udesc_joinville_realiza_acoes_sociais_durante_pandemia_de_coronavirus
https://bit.ly/UdescCefid-VilaAparecidaPandemia
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Cestas básicas para famílias em Lages

O programa Amigo do Carroceiro (PAC), da 
Udesc Lages, dou cestas básicas a 60 famílias 
cadastradas na iniciativa. A ação teve parceria 
com instituições que auxiliaram na aquisição 
e distribuição dos alimentos, entregues dire-
tamente nas casas dos carroceiros para evitar 
aglomerações. Muitas das famílias beneficia-
das estão sem fonte de renda, já que a prin-
cipal atividade dos carroceiros é a coleta de 
materiais recicláveis LEIA+

Doações para imigrantes haitianos em Joinville

O Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia Elétri-
ca, da Udesc Joinville, fez uma ação solidária em prol de 
famílias afetadas pela pandemia de coronavírus. A cam-
panha arrecadou um total de R$ 3.480, que foram rever-
tidos em 63 cestas básicas doadas a famílias cadastradas 
na Organização Não Governamental (ONG) Esperança Viva, 
que abriga imigrantes haitianos. O objetivo foi ajudar os 
imigrantes que perderam seus empregos no período da 
quarentena e, que juntamente com as suas famílias, estão 
passando por dificuldades. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/programa_enactus_da_udesc_joinville_realiza_acoes_sociais_durante_pandemia_de_coronavirus
https://bit.ly/UdescJoinville-CestasBasicasCovid19
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Ações de prevenção para caminhoneiros

O Departamento de Enfermagem da Udesc Oeste 
criou a campanha “Caminhoneiro, não leve o co-
rona na carona”. A ação produziu e distribuiu kits 
com frascos de álcool 70%, toalha, fôlder com dicas 
de proteção pensadas especificamente para cami-
nhoneiros e uma cópia da oração de São Cristóvão, 
padroeiro da categoria. A distribuição ocorreu em 
Xanxerê. A ideia partiu do grande número desses 
caminhoneiros na região, da sua importância para a 
economia local e do fato de eles não serem contem-
plados em outras iniciativas. LEIA+

Jogo digital para reabilitação respiratória

O Laboratório de Pesquisas em Aplicações Visuais 
(Larva), da Udesc Joinville, está desenvolvendo um 
jogo digital para auxiliar na reabilitação respiratória 
de pessoas infectadas com a covid-19 que tiveram 
que ser entubadas e que tenham tido sequelas no 
sistema respiratório. O sistema ajudará no treina-
mento muscular respiratório e na expansão pulmo-
nar, tratamentos necessários a pacientes que desen-
volveram fraqueza muscular ou fibrose pulmonar. 
A produção utiliza componentes de fácil aquisição e 
baixo custo para possibilitar ampla utilização. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/udesc_oeste_cria_campanha_de_prevencao_contra_coronavirus_para_caminhoneiros
https://www.udesc.br/noticia/udesc_joinville_desenvolve_jogo_digital_para_reabilitacao_de_infectados_com_covid-19
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Incentivo à horta caseira

Uma iniciativa de um professor da 
Udesc Lages incentiva pessoas, por 
meio de um aplicativo na internet, a 
produzir alimentos criando hortas no 
quintal. Desde o início da pandemia, 
o docente usa todo o espaço dispo-
nível em sua própria casa para pro-
duzir hortaliças, legumes e verduras 
que são doados a famílias com difi-
culdades econômicas. LEIA+

Informações para indígenas

O projeto audiovisual “Covid-19, fala Kaingang!”, 
da Udesc Oeste, produziu um vídeo com orienta-
ções sobre a doença e formas de prevenção para 
comunidades indígenas. O material é bilíngue e 
teve participação de apoiadores e integrantes 
da Terra Indígena Kaingang do Toldo do Chim-
bangue, de Chapecó, na produção. O vídeo será 
utilizado em todo o território nacional pela Se-
cretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai), do 
Ministério da Saúde. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/iniciativa_de_professor_da_udesc_lages_incentiva_vizinhos_a_cultivar_e_doar_alimentos
https://www.udesc.br/noticia/secretaria_federal_de_saude_indigena_divulga_projeto_da_udesc_oeste_sobre_covid-19
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Aplicações de Reiki a distância 

Professoras de Enfermagem da Udesc 
Oeste estão aplicando reiki (considerado 
pelo Ministério da Saúde uma prática inte-
grativa e complementar) a distância, gra-
tuitamente, em interessados. Voltado às 
comunidades interna e externa da institui-
ção, o atendimento gratuito é feito com o 
objetivo de auxiliar na diminuição da an-
siedade, tristeza e estresse, e para propor-
cionar bem-estar físico, mental, emocional 
e espiritual aos solicitantes. LEIA+

E-book e áudios sobre meditação

A Udesc Planalto Norte, em São Bento do 
Sul, desenvolve o programa Meditação na 
Quarentena. Gratuito e disponível no site 
da unidade, a iniciativa inclui áudios de 
meditação guiada, que propõem ao partici-
pante cumprir um desafio de sete dias de 
atividades, e um e-book ilustrado com con-
ceitos e benefícios da prática. O objetivo 
da iniciativa é contribuir para o equilíbrio 
da saúde mental das pessoas, especialmen-
te no período de pandemia. LEIA+

Orientações para atividade física

Diferentes iniciativas de servidores da univer-
sidade orientam e estimulam as pessoas a fa-
zerem atividades físicas em suas residências, 
durante o período de distanciamento social, por 
meio de conteúdos distribuídos pela internet. 
Dentre elas, as séries de vídeos produzidos pelo 
programa Ritmo e Movimento e pelo projeto 
Ginástica Laboral, ambos da Udesc Cefid; pelo 
Projeto Voo Livre, da Udesc Joinville; e pelo 
Grupo de cuidado e atenção à coluna vertebral, 
da Udesc Lages. LEIA+ | LEIA+ | LEIA+ | LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/professoras_da_udesc_oeste_oferecem_aplicacoes_gratuitas_de_reiki_a_distancia
https://www.udesc.br/noticia/udesc_planalto_norte_divulga_programa_de_meditacao_na_internet_com_e-book_e_audios
https://www.udesc.br/noticia/videos_da_udesc_orientam_atividade_fisica_durante_periodo_de_distanciamento_social
https://www.udesc.br/noticia/professora_da_udesc_cefid_divulga_videos_com_sessoes_semanais_de_ginastica_laboral
https://www.udesc.br/cct/noticia/professora_da_udesc_joinville_cria_canal_de_exercicios_fisicos_para_serem_realizados_durante_pandemia
https://www.udesc.br/noticia/nas_redes_sociais__professora_da_udesc_lages_ensina_exercicios_para_aliviar_dores_nas_costas
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Educação e profissões em debate 

Um professor da Udesc Alto Vale criou o proje-
to Seu Caminho SC para compartilhar experi-
ências, estratégias e informações sobre educa-
ção e futuro profissional. Divulgados em uma 
conta do Instagram, os conteúdos são voltados 
a docentes e estudantes do ensino médio e de 
graduação. Os interessados também podem 
utilizar o canal para esclarecer dúvidas e com-
partilhando experiências. LEIA+

Atividades a distância para públicos diversos

Com a suspensão das aulas presenciais, programas de ex-
tensão da universidade promovem atividades online de 
natureza diversas junto a seus públicos. É o caso o Grupo 
de Estudos da Terceira Idade (Geti), da Udesc Cefid, em Flo-
rianópolis, criou uma rede de proteção com diversas ações 
junto aos idosos; do Basquetebol para Todos , da mesma 
unidade, que promove treinamentos e outras atividades 
para seus atletas pelo Whatsapp; do Coral do Projeto Voo 
Livre, da Udesc Joinville, que mantem seus ensaios por 
videoconferência; e do Núcleo de Estudos em Xadrez e Tec-
nologias (Next), da mesma unidade, que criou um clube da 
modalidade na internet. LEIA+ | LEIA+ | LEIA+ | LEIA+ | LEIA+
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https://bit.ly/UdescAltoVale-SeuCaminhoSC
https://bit.ly/UdescCefid-AcoesGetiCovid19
https://www.udesc.br/noticia/coral_do_grupo_de_estudos_da_terceira_idade_da_udesc_faz_atividades_pelo_whatsapp
https://bit.ly/UdescCefid-BasqueteCovid19
https://bit.ly/UdescJoinville-EnsaioCoralQuarentena
https://bit.ly/UdescJoinville-XadrezQuarentena
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Distribuição de livros e cestas básicas

O programa Esag Kids, da Udesc Esag, produziu a his-
tória em quadrinhos Diário de uma Pipa em Quaren-
tena, para motivar crianças que estão em casa sem 
poder ir às aulas por causa da pandemia. As tirinhas 
foram publicadas como e-book gratuito, nas redes 
sociais e em uma versão impressa. O programa tem 
distribuído kits com edições dos quadrinhos, do Ma-
nual do Empreendedor Mirim e da coleção Aventuras 
Empreendedoras, além de cestas básicas, em parceria 
com diversas organizações. LEIA+

Matemática para crianças

O projeto Desenvolvendo a Ma-
temática em Casa, da Udesc Join-
ville divulga atividades lúdicas, 
didáticas e pedagógicas de ma-
temática para serem realizadas 
pelas crianças em casa. O projeto 
contempla alunos da educação 
infantil e ensino fundamental. Os 
conteúdos são divulgados na in-
ternet e em redes sociais e, após 
a quarentena, poderão ser aplica-
dos em escolas. LEIA+

Tour virtual pelo Museu da Udesc

O Museu da Escola Catarinense (Mesc) dispo-
nibilizou um recurso que permite aos visi-
tantes realizarem um passeio virtual pelas 
suas instalações e pelo seu acervo, tornan-
do-se o primeiro museu público no Estado a 
utilizar esse tipo de tecnologia. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/programa_esag_kids_da_udesc_lanca_e-book_de_quadrinhos_para_animar_criancas_durante_quarentena
https://www.udesc.br/noticia/udesc_joinville_desenvolve_projeto_de_matematica_para_criancas_durante_quarentena
https://www.udesc.br/noticia/tour_virtual_permite_visitar_ambientes_e_acervo_do_museu_da_udesc_pela_internet
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Biblioterapia em vídeos e podcasts

O projeto “Dito Efeito Literário - Livro e leitura com 
efeito arrebatador”, lançado pela Coordenadoria de 
Cultura (Ccult) da Udesc, oferece um serviço virtual 
de referência bibliográfica, com foco na promoção 
da cultura. A iniciativa produz conteúdo em vídeos 
e episódios de podcast, apresentando livros e au-
tores da literatura brasileira clássica e contemporâ-
nea. A proposta é realizar vídeos curtos, facilmen-
te visualizados no celular, que proporcionam uma 
imersão nas obras e na história de vida dos autores 
selecionados, além de entrevistas. LEIA+

Estudantes compartilham experiências

O Podcast Intercâmbio, produzido em parceria pela 
Udesc Esag e pela Rádio Udesc FM, divulga entre-
vistas, dicas e informações sobre mobilidade es-
tudantil em universidades no exterior e no Brasil. 
Os alunos participantes tiveram oportunidade de 
estudar no exterior graças a programas de mobili-
dade acadêmica da universidade. Durante a pande-
mia, uma edição especial abordou as experiências 
e desafios enfrentados por quatro estudantes da 
instituição em países estrangeiros. LEIA+

33

https://www.udesc.br/noticia/coordenadoria_de_cultura_da_udesc_lanca_projeto_de_literatura_com_videos_e_podcasts
https://www.udesc.br/esag/intercambio/podcast
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Auxílio para estudantes durante a pandemia

A Udesc aprovou uma resolução para que os cerca de 
170 acadêmicos de graduação contemplados com sub-
sídios de refeição pelo Programa de Auxílio Financeiro 
aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade Socioe-
conômica (Prafe) consigam receber os valores mensais 
por depósito em conta bancária durante o período de 
distanciamento social provocado pela pandemia. LEIA+

Aplicativos para alunos e servidores

A Udesc liberou o acesso gratuito de alunos, pro-
fessores e técnicos da instituição a todos os apli-
cativos do pacote Office 365 para ajudar a comu-
nidade acadêmica em trabalhos e estudos remotos. 
São mais de 20 programas disponíveis por meio 
da parceria com a Microsoft, iniciada a partir de 
2017, sem custos para a universidade. LEIA+

Acesso a livros eletrônicos

A Biblioteca Universitária (BU), da Udesc), conta com um 
acervo de aproximadamente seis mil livros eletrônicos, 
além de bases de periódicos e normas técnicas, que po-
dem ser acessados pela comunidade acadêmica da insti-
tuição. Em período de distanciamento social, o acesso ao 
conteúdo online auxilia alunos e servidores a dar conti-
nuidade aos estudos e trabalhos sem sair de casa. LEIA+

35

https://www.udesc.br/noticia/alunos_devem_informar_dados_de_conta_para_udesc_depositar_subsidio_durante_pandemia
https://www.udesc.br/noticia/mais_de_20_aplicativos_do_office_365_estao_liberados_para_alunos_e_servidores_da_udesc
https://www.udesc.br/noticia/aluno_e_servidor_podem_usar_acervo_de_livros_eletronicos_das_bibliotecas_da_udesc
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Formaturas por meio virtual

A Udesc regulamentou, em caráter excepcional 
e temporário, a outorga de grau de formandos 
por meio virtual. A medida ocorrerá enquanto 
durar a emergência de saúde pública relacio-
nada ao novo coronavírus e, na prática, dis-
pensa a presença física dos alunos em locais 
que levem à aglomeração de pessoas. Com 
isso, os graduandos da Udesc que tiveram suas 
formaturas canceladas contarão com uma al-
ternativa segura para colar grau. LEIA+

Apoio psicopedagógico e 
de serviço social a distância

Estudantes da Udesc podem solici-
tar atendimento psicopedagógico 
e de serviço social a distância no 
Serviço de Assistência Integrada à 
Saúde Universitária (Saisu) da ins-
tituição. Os atendimentos ocorrem 
por videochamadae são feitos por 
duas assistentes sociais e uma psi-
copedagoga. LEIA+

Curso sobre a Covid-19

Um curso a distância sobre o 
novo coronavírus está sendo 
oferecido a alunos matricula-
dos em estágio, professores 
e técnicos da Udesc. Com du-
ração de um mês, as ativida-
des buscam qualificar os par-
ticipantes sobre a pandemia 
em âmbito institucional e em 
cenários externos. LEIA+

Atendimento psicológico 
e informações em Lages

O Setor de Saúde da Udesc 
Lages oferece atendimento 
psicológico on-line gratuito 
para a comunidade acadêmica, 
conduzidos por uma psicóloga, 
além de atendimento on-line 
para esclarecer dúvidas sobre a 
Covid-19, feitos por uma enfer-
meira. LEIA+
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https://www.udesc.br/noticia/resolucao_da_udesc_permite_formatura_de_estudantes_de_graduacao_por_meio_virtual
https://www.udesc.br/noticia/alunos_da_udesc_podem_pedir_atendimento_psicopedagogico_e_servico_social_a_distancia
https://www.udesc.br/noticia/servidores_e_alunos_podem_se_inscrever_ate_sexta_em_curso_da_udesc_sobre_covid-19
https://www.udesc.br/noticia/udesc_lages_oferece_atendimento_psicologico_para_comunidade_academica_e_tira_duvidas_sobre_covid-19
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Capacitação para docentes sobre ferramenta EAD

A Udesc está realizando um curso de capacitação para mais de 
900 professores da instituição sobre a plataforma Moodle, usada 
como ferramenta de apoio aos cursos presenciais da graduação e 
da pós-graduação. O objetivo é fazer com que os docentes estejam 
familiarizados e capacitados com o uso da plataforma nas aulas. A 
capacitação é organizada pelo grupo de trabalho (GT) formado por 
gestores, professores, técnicos e alunos da universidade que estu-
da o uso de tecnologias digitais na reposição de aulas nos cursos 
presenciais da Udesc por conta da pandemia. LEIA+

Normas para teletrabalho 

A Udesc publicou uma instrução 
normativa (IN) que orienta os 
técnicos da instituição ao tele-
trabalho por tempo indetermina-
do, ou seja, enquanto perdurar 
a necessidade da suspensão das 
atividades presenciais devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
A IN disciplina a modalidade re-
mota enquanto permanecer de-
cretado o estado de calamidade 
pública em Santa Catarina. LEIA+

Curso sobre Covid-19

Um curso a distância so-
bre o novo coronavírus 
está sendo oferecido a 
professores, técnicos e 
alunos da Udesc matricu-
lados em estágio. Com du-
ração de um mês, as ati-
vidades buscam qualificar 
os participantes sobre a 
pandemia em âmbito ins-
titucional e em cenários 
externos. LEIA+
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Consultas aos servidores

A Udesc realiza consultas on-
line com seus servidores para 
apurar as condições de saúde 
física e mental, coletar opini-
ões e sugestões sobre o papel 
orientativo da instituição e ava-
liar os desafios impostos pelo 
teletrabalho durante o período 
da pandemia. As informações 
serão utilizadas para subsidiar 
decisões da gestão da universi-
dade. LEIA+

https://www.udesc.br/noticia/mais_de_900_professores_da_udesc_sao_capacitados_para_utilizar_plataforma_moodle
https://www.udesc.br/noticia/nova_instrucao_normativa_da_udesc_orienta_teletrabalho_por_tempo_indeterminado
https://www.udesc.br/noticia/servidores_e_alunos_podem_se_inscrever_ate_sexta_em_curso_da_udesc_sobre_covid-19
https://www.udesc.br/noticia/servidores_e_alunos_podem_se_inscrever_ate_sexta_em_curso_da_udesc_sobre_covid-19
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Udesc na mídia Pesquisadores da Udesc desenvolvem 
novo tipo de teste para Covid-19

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/07/31/pesquisadores-brasileiros-desenvolvem-novo-tipo-de-teste-para-covid-19.ghtml?fbclid=IwAR3BRtlrcjk3DXZQEEFmz36rDbpEgvsQvKOl0SCFZfoBiNhTKpP79gi2OC0
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Udesc na mídia

Udesc 
mobilizada em 
várias frentes 
de combate 
contra o 
coronavírus

Professor 
ensina a 
plantar 
alimentos 
para serem 
doados

Startup 
criada na 
Udesc conduz 
pesquisas 
sobre o 
coronavírus

Udesc cede 
equipamento 
ao Lacen 
para testar 
suspeitos de 
coronavírus 
em Lages

https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/udesc-mobilizada-em-varias-frentes-de-combate-ao-coronavirus/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/professor-ensina-a-plantar-alimentos-para-serem-doados/8457392/?fbclid=IwAR0N1Aspk-waLKalqdOvd01evy5xMc5iB4bK8DroqLOEtOk7-xzB7OrCEGA
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/startup-criada-na-udesc-conduz-pesquisas-sobre-o-coronavirus/8477569/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/udesc-cede-equipamento-ao-lacen-para-testar-suspeitos-de-coronavirus-em-lages/8480530/
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Udesc na mídia

Produção de 
álcool 70% por 
professores 
e alunos 
da Udesc 
Joinville

Playground da 
Matemática: 
professores 
disponibilizam 
conteúdo 
na internet 
para entreter 
crianças

Governador 
do Estado, 
Carlos Moisés, 
agradece 
Udesc por 
conta das 
ações contra a 
pandemia

Udesc libera 
formaturas 
online durante 
pandemia de 
coronavírus 
em Santa 
Catarina

https://ndmais.com.br/videos/sc-no-ar/professores-disponibilizam-conteudo-na-internet-para-entreter-criancas/?fbclid=IwAR3OjmdItLHtqOw17sX8o8Th8LG3CFagRn37xm_6PmVo7PtNumOwjZKQQuM
https://www.facebook.com/udescjoinville.cct/videos/837610076751107/
https://www.facebook.com/udescjoinville.cct/videos/241280793931506/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/udesc-libera-formaturas-online-durante-pandemia-de-coronavirus-em-sc
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Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) Gestão 2020-2024
Reitor: Dilmar Baretta

Vice-reitor: Luiz Antonio Ferreira Coelho

Chefe do Gabinete do Reitor: Thiago Cesar Augusto

Pró-reitora de Administração: Marilha dos Santos

Pró-reitor de Ensino: Nério Amboni

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade: Mayco Morais Nunes

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Letícia Sequinatto

Pró-reitor de Planejamento: Márcio Metzner

Procuradora jurídica: Juliana Lengler Michel

Coordenador da Editora Universitária: Márcia Silveira Kroeff 

Coordenador de Projetos e Inovação: Carla Regina Roczanski

Coordenadora da Biblioteca Universitária: Luiza da Silva Kleinubing

Coordenadora de Avaliação Institucional: Gesilani Honório 

Coordenadora Vestibulares e Concursos: Rosangela de Souza Machado

Coordenadora do Museu da Escola Catarinense: Sandra Makowiecky

Secretário de Comunicação: Luiz Eduardo Schmitt

Secretário de Controle Interno: Vinicius Alexandre Perucci

Secretário de Cooperação Interinstitucional e Internacional: Julia Vieira Rodrigues Bittencourt 

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação: Marcos Linhares

Secretário dos Conselhos Superiores: Murilo de Souza Cargnin

Produção: Secretaria de Comunicação (Secom)

Desenvolvimento da marca 55 anos Udesc: Laboratório de Design (Labdesign), da Udesc Ceart
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UDESC CONTRA O CORONAVÍRUS

Confira mais ações em udesc.br/coronavirus

http://www.udesc.br/coronavirus

