
BOLETIM
INFORMATIVO

Edição especial

REGISTRE AQUI A
SUA DÚVIDA:

n. 20

Sala de Situação COVID-19 da Universidade do Extremo Sul Catarinense



Entrevista especial do dia...............................................................................................................................................................1

Palavra da Pró-Reitora Acadêmica...........................................................................................................................................4

Segundo semestre letivo - segurança e qualidade.......................................................................................................5

Ações da UNESC em combate ao coronavírus................................................................................................................7

A nossa rotina mudou.......................................................................................................................................................................8

Boletim epidemiológico................................................................................................................................................................10

Trilha Histórica da UNESC............................................................................................................................................................12

Realização..............................................................................................................................................................................................19

A 20ª edição do boletim informativo fecha no dia de hoje o primeiro mês de atividades da Sala

de Situação COVID-19 da Universidade do Extremo Sul Catarinense.

Nesta edição, destacamos as ações realizadas pela nossa Universidade no combate ao

coronavírus, além da palavra da Excelentíssima Reitora Prof. Dra. Luciane Bisognin Ceretta, da

nossa Pró-Reitora Acadêmica Profª Dra. Indianara Reynaud Toreti e do nosso Diretor de Ensino

de Graduação Marcelo Feldhaus.
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Entrevista especial do dia!

Na 20ª edição do boletim informativo, a equipe da Sala de Situação entrou em contato com a

Magnífica Reitora Profª. Drª. Luciane Bisognin Ceretta, e realizou uma entrevista especial, confira a

seguir:

Como é a sua visão enquanto gestora e

profissional de saúde neste cenário?

O cenário atual é desafiador. Na história de 52
anos da nossa Universidade, talvez esse seja um
dos momentos mais intensos, difíceis e
complexos pelo qual toda comunidade
acadêmica já vivenciou. Cada dia é um novo dia,
uma nova decisão a ser tomada, uma nova
análise e uma nova perspectiva, de modo que
convoca a gestão da instituição a estar muito
focada no cenário, tanto sanitário, quanto
pedagógico e administrativo, a fim de que as
decisões sejam muito assertivas. Qualquer
decisão equivocada implica em muitas outras
situações complexas que afetam muito a vida de
outras pessoas. Pessoas essas que não estão
presencialmente para, por meio da arte do
diálogo, resolver situações. 

Nós também estamos tentando manter a
Universidade a pleno, com toda sua força,
intensidade e contribuição, que vem colaborando
ao longo do tempo com crescimento da nossa
região nas diferentes áreas do conhecimento. De
modo bastante especial, a área da saúde, pois
estamos vivemos uma crise sanitária, desta
forma, muitas das ações e dos projetos que
desenvolvemos são de maior evidência e
impacto nessa área nesse momento, dada a
necessidade.

A Universidade segue fortalecida, sobretudo por
aqueles que a compõem, vislumbrando os dias
seguintes em que retomaremos a vida. Ela
certamente será retomada, pode demorar um
pouco mais, mas na medida em que tivermos
uma vacina e as pessoas estejam imunizadas, os
nossos hábitos de vida e comportamentos, que
com certeza modificaram, serão incorporados na
nossa existência. Mas a vida seguirá seu curso,
tanto no ponto de vista da saúde, quanto social e
econômico.

"Qualquer decisão equivocada implica
em muitas outras situações

complexas que afetam muito a vida
de outras pessoas."



A Saúde Coletiva teve uma retomada de
significados e importâncias para as pessoas
de modo geral, mas sobretudo para os
formuladores e gestores de políticos
públicas. O Sistema Único de Saúde no Brasil
passou por fragilidades muito importantes e
a pandemia traz no seu bojo todos os
aspectos gravíssimos de muitas vidas
comprometidas, mas ao mesmo tempo traz
do outro lado a força da Saúde Coletiva que
se ressignifica, se reinventa e se reorganiza
para atender as pessoas. E a pesquisa na área
com certeza viverá outros tempos a partir da
pandemia, ela se fortalece muito, mais do
que em qualquer outro momento, porque se
vive a necessidade da formulação de
políticas públicas que deem conta das novas
necessidades assistenciais, e essa
formulação de políticas terá na pesquisa em
Saúde Coletiva seu  grande braço de apoio.
Então essa será uma área muito fortalecida

As dificuldades envolvem a gestão da não
presencialidade, uma vez que nossos
estudantes sentem a falta do contato dos
colegas e do próprio ambiente acadêmico.
Por isso estamos reestruturando todo o
formato de encontros não presenciais, que
serão ao vivo, em tempo real, com o
professor diretamente da sala de aula da
nossa universidade. Os estudantes estarão
acompanhando remotamente de suas casas
ou então, assim que a condução sanitária
permitir, da sala de aula que funcionará em
sistema de rodízio com 50% da capacidade
das salas e, em alguns casos, 30%. Essa
reestruturação do espaço físico, bem como
do ambiente tecnológico, envolve muita
atenção e dedicação. Além disso, este é um
momento de se fazer gestão de incidentes
críticos, pois eles ocorrem diariamente.
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Qual a sua percepção em relação à

importância da pesquisa na área de saúde

coletiva durante e após a pandemia?

Quais as maiores dificuldades enfrentadas na

reestruturação das aulas, projetos e atividades

da instituição após o início da COVID-19?

"[ . . . ] a força da Saúde Coletiva que se
ressignifica, se reinventa e se

reorganiza para atender as pessoas. E a
pesquisa na área com certeza viverá

outros tempos a partir da pandemia [. . . ]"



Sobre o cenário acadêmico, teremos sem
dúvida,  as tecnologias e a virtualidade
fortemente incorporadas aos processos
formativos, como importantes estratégias
complementares e de sitoaprendizagem. A
pesquisa e muitas outras práticas
acadêmicas se ressignificaram e isso,
acredito, tenha vindo para ficar. São
processos que a pandemia acelerou. Me
parece que os eventos acadêmicos por
tecnologias sejam marcantes e definitivos.
Quanto a saúde da população, acredito na
incorporação de novos hábitos e
comportamentos, estes também vieram para
ficar, mas obviamente que os serviços de
saúde terão a retomada dos processos de
educação em saúde que passarão a ser tão
necessários quanto a assistência. Ainda, só
se poderá falar em pós pandemia, após o
advento das vacinas e então retomar a vida.

À comunidade acadêmica gostaria de pedir solidariedade, empatia
e serenidade, assim lidaremos com esse tempo desafiador e de
incertezas de um modo colaborativo e firme. Só com práticas
colaborativas que envolvem a solidariedade e a empatia,
superaremos os impactos deste momento. Precisamos cuidar de
todos e todos precisam cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar
e proteger a vida, o trabalho, a excelência da formação
acadêmica, a produção da ciência com qualidade e as relações
entre as pessoas que compõem a comunidade acadêmica .  
Peço então serenidade e sabedoria!
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O que você espera para o cenário acadêmico e

de saúde da população no cenário pós

pandemia?

Fique com um recado da nossa Reitora!

Como é estar à frente da gestão da

Universidade em tempos como este?

É desafiador e exige foco, coragem, atitude,
decisão acertada e serenidade. Vivemos
momentos muito intensos em que ampliar o
olhar com a colaboração daqueles que
seguem a jornada conosco é ainda mais
fundamental, assim temos feito com
determinação e forte senso colaborativo da
grande equipe UNESC.  Sigo firme, tranquila
e muito focada nos ajustes necessários para
que nossos colegas professores e
funcionários tenham cuidado, proteção e
ótimas condições de trabalho, assim como,
nossos estudantes, tenham a melhor escuta
e o melhor processo formativo possível.

Profª. Drª. Luciane Bisgonin Ceretta -
Reitora da UNESC.
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"A ciência demonstrou, mais uma vez,
sua importância gerando

conhecimento e analisando
criticamente o cenário atual

auxiliando na resolução de problemas
reais. "

   A situação pandêmica exigiu de gestores,
professores e estudantes um intenso processo de
ressignificação para que as atividades, em todas as
dimensões acadêmicas pudessem ser desenvolvidas
em tempos de excepcionalidade. Conciliar o cuidado
com a vida e as necessidades acadêmicas é um
movimento complexo, no entanto, a empatia e a
solidariedade permitiram que estabelecêssemos
uma rede de apoio para superarmos juntos os
desafios colocados. 
      Tivemos um semestre intenso e desafiador, mas
repleto de oportunidades. Avançamos muito com o
uso das tecnologias e pudemos desenvolver lindos
movimentos de integração, de aprendizado de forma
remota. Apesar do isolamento social a extensão e a
cultura encontraram novos meios de interação com a
sociedade possibilitando a inclusão e o acesso a
informação de maneira abrangente. A ciência
demonstrou, mais uma vez, sua importância gerando
conhecimento e analisando criticamente o cenário
atual auxiliando na resolução de problemas reais. A
universidade se consolida como importante espaço
de reflexão e de sustentação para definição de
estratégias tornando-se importante ponto de apoio
para a tomada de decisão de gestores municipais e
estaduais fortalecendo seu papel como uma
universidade comunitária.

   Estamos em situação sanitária delicada.
Precisamos manter o afastamento social. No
semestre que está por vir temos o desafio de
estabelecer novas rotinas, novas formas de
convívio e interação dentro do campus
universitário. Um convívio que, quando
possível, deverá ser responsável e consciente.
Um convívio onde, de forma muito intensa, a
atitude de um tem impacto direto sobre o
outro. Precisamos, portanto, praticar ainda
mais a solidariedade e ato de cuidarmos uns
dos outros. 

A palavra da Pró-
Reitora Acadêmica

Por Profª Dra. Indianara Reynaud
Toreti

      A trajetória que construímos juntos até aqui
nos permite avaliar positivamente o semestre
que se finda e prospectar novas estratégias a
partir das experiencias vividas e sentidas.  Com
certeza, cada um de nós ingressa o próximo
semestre diferente, transformado. Não somos
mais os mesmos que éramos quando a
pandemia aqui chegou. Aprendemos, isolados,
mas coletivamente. Este aprendizado só foi
possível por termos uma comunidade
acadêmica plenamente engajada e
comprometida com a missão da nossa Unesc.



Um novo modo de se relacionar e conviver se

aproxima de nossa realidade e com ele, novos

desenhos do processo de ensinar e de aprender se

configuram em nossa Universidade, com a

qualidade e a excelência de uma instituição com 52

anos de história no município e na região. Os

desafios vividos no primeiro semestre, em

decorrência da pandemia, se tornaram

oportunidades de redesenho dos processos

formativos e pedagógicos. Isso significa dizer que

os olhares voltados para o segundo semestre

consideram a experiência de 2020/1 e prospectam

um 2º semestre letivo com atenção aos aspectos

pedagógicos, de infraestrutura e de segurança

ainda mais comprometidos com a missão e a visão

da UNESC.

A Reitoria da Universidade, em respeito a todo o

movimento de mudança e de adaptações sofrido

no 1º semestre, entende que é necessário que haja

um período de parada, tanto para os estudantes,

como para os professores. Assim sendo, o retorno

às aulas acontecerá a partir do dia 2 de setembro,

com previsão para término em 23 de dezembro do

corrente ano, exceto para o Curso de Medicina que

possui características muito específicas na matriz

curricular. 

É importante destacar que todas as decisões da

Universidade estão pautadas no respeito ao

compromisso que a instituição tem com os seus

professores, os seus estudantes e os seus

funcionários, considerando, também, o seu papel

como universidade comunitária, a qual tem grande

responsabilidade com a extensão e a pesquisa, que

contribuem para o desenvolvimento de nossa região.

Importante, ainda, frisar que, após avaliação

institucional, a qual é realizada semestralmente,

alguns pontos foram reforçados da experiência

vivida, o que permitiram realizar uma prospecção

para 2020/2. Um dos pontos diz respeito à interação

entre professor e estudante nas aulas. 

Isso posto, para o 2º semestre, em considerando o

protocolo de biossegurança e as condições

sanitárias, com olhar atento ao que os órgãos

governamentais colocam, a UNESC aguarda os

acadêmicos para uma nova realidade de

aprendizagem – uma virada de chave no processo

educacional! Muito do que fora experenciado até

agora subsidiou a instituição para saberes

ressignificados. 
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Segundo semestre
letivo - segurança e
qualidade

"[ . . . ] todas as decisões da Universidade estão
pautadas no respeito ao compromisso que a

instituição tem com os seus professores, os seus
estudantes e os seus funcionários, considerando,

também, o seu papel como universidade
comunitária, a qual tem grande responsabilidade

com a extensão e a pesquisa, que contribuem
para o desenvolvimento de nossa região."



A Universidade atuará com 30% a 50% dos

estudantes de modo presencial, com toda a

segurança para a aprendizagem acontecer com

qualidade e com respeito à vida, que é a premissa

primeira e central de nossa instituição! Haverá salas

equipadas com áudio e vídeo – data show, câmera,

microfone para os professores – de forma tal que

todos os acadêmicos acompanharão a aula com a

atenção devida ao seu processo de formação de

maneira adequada. Faz-se necessário reforçar para

o nosso estudante que a Universidade está

organizada com um protocolo de biossegurança

que contempla um conjunto de estratégias para

que as atividades possam ser desenvolvidas de

modo amplamente seguro. E, do ponto de vista

pedagógico, olhando para a Formação Continuada

Docente, a UNESC disponibilizará diferentes e

diversas atividades voltadas para metodologias,

recursos e estratégias de ensino, além de

discussões do próprio processo de ensino e

aprendizagem, sem desconsiderar a pesquisa e a

extensão, uma vez que caminhamos todos juntos

para que a experiência formativa de nosso

estudante seja efetiva, ativa, autônoma e promova

a mudança necessária para o desenvolvimento de

nossa região, porque a UNESC forma para

transformar!
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Prof. Me. Marcelo Feldhaus - Diretor de
Ensino de Graduação 
Profª Ma Daniela Arns - Coordenadora da
Assessoria Pedagógica Universitária

"[ . . . ] a Universidade está organizada
com um protocolo de biossegurança

que contempla um conjunto de
estratégias para que as atividades

possam ser desenvolvidas de modo
amplamente seguro."

Sendo assim, os estudantes terão suas aulas teóricas em sistema de rodízio, com parte deles em casa e

outra parte na sala de aula do campus – com transmissão ao vivo aos que estiverem on line via Google

Meet. A instituição os está aguardando com toda infraestrutura necessária para que ambos os grupos

possam participar simultaneamente e interagir com os professores como se estivessem todos em sala.



Produção e distribuição de álcool em gel;

Entrega de 1.457 Kits de EPIs de alto risco e

1.855 Kits de EPIs de baixo e médio risco;

Produção de máscaras para profissionais da

área da saúde;

Drive Thru de vacinação contra a H1N1;

Cartilhas informativas;

Comitê de apoio aos trabalhadores;

Projeto ozônio;

Parceria com a Prefeitura Municipal de

Criciúma;

Participação de residentes da Unesc em

diversas ações;

Comitê de Análise e Gestão COVID-19;

Projetos para fabricação de respiradores;

Tapetes sanitizantes em todo o campus.

Confira algumas ações realizadas pela nossa

UNESC neste momento:

Desde o início da pandemia de COVID-19, a UNESC

foi pioneira no desenvolvimento de protocolos de

biossegurança. Todo campus passou por

modificações de fluxo e funcionamento, e toda

comunidade acadêmica recebeu capacitações e

EPIs para o desenvolvimento de suas atividades.

Sistema de teletriagem referenciada

para suspeitas de coronavírus. São

72 residentes e 14 professores da

área da saúde e 24 professores

médicos à disposição no programa.

Os atendimentos ocorrem todos os

dias das 08h às 20h. Entre em

contato: (48) 99183-8663.

Acolher Unesc Covid-19: sistema de

teleatendimento de saúde mental

em tempos de Covid-19. O

programa conta com psicológos

residentes à disposição para

atendimento pontuais à população.

Os atendimentos ocorrem todos os

dias das 08h às 20h. Entre em

contato: (48) 99644-1887.
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Ações da UNESC em
combate ao coronavírus
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A nossa rotina mudou!

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

(PPGSCol) da Universidade do Extremo Sul

Catarinense (UNESC), elaborou um material online

para apresentar à população algumas estratégias que

possam auxiliar na reflexão sobre a vida que temos e

que vivemos, apresentar informações sobre

alimentação, atividades físicas, jogos e brincadeiras

para as crianças, bem como orientar sobre a

organização do espaço de trabalho. O e-book está

disponível no site da universidade.

Clique no link, confira o e-book e

fique por dentro de todas as

atividades desenvolvidas.

http://repositorio.unesc.net/handle/1/7669

Agora que você já conhece o e-book e sabe onde

procura-lo, confira a seguir alguns dos capítulos

publicados.

http://repositorio.unesc.net/handle/1/7669
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7669
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7669


Boletim Informativo, n. 20 - E-book. 9

Confira a seguir alguns dos capítulos
publicados!

DOI: dx.doi.org/10.18616/nrm03 DOI: dx.doi.org/10.18616/nrm06

DOI: dx.doi.org/10.18616/nrm09 DOI: dx.doi.org/10.18616/nrm08

http://repositorio.unesc.net/handle/1/7672
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7675
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7677
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7678
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Boletim
epidemiológico

Na figura abaixo, apresentamos os números de casos por faixas etárias, de forma

que pessoas entre 20 e 59 anos representam o maior número de casos absolutos.

Aproximadamente 40% das pessoas estão em isolamento social, o que significa a

presença em casa sem absolutamente nenhuma saída. Isto é particularmente

importante quando consideramos que de todos os casos absolutos, temos 12.275

casos ativos.

Na edição especial deste boletim, comentaremos os

dados epidemiológicos que emitimos diariamente de

uma forma mais ampla. Contemplando uma

variedade de dados epidemiológicos mais atuais,

esperamos que vocês consigam ter uma noção

precisa do andamento da COVID-19.



Por fim, seguem os números relativos à

região carbonífera do Estado, na qual

Criciúma e cidades ao redor estão

contidas. Criciúma contempla o maior

número de casos da região, mas isto

deve ser interpretado com cautela uma

vez que essa é a maior cidade da

região e os números apresentados se

referem aos números absolutos.

Sobre às regiões do Sul do Estado, a região

mais ao norte (AMUREL) está com 6.486

casos, ao passo que a região carbonífera

contém 5.875 casos e, ao extremo sul, 2.241

casos.
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A Sala de Situação COVID-19 UNESC,

desenvolveu uma trilha histórica das

principais notícias sobre as ações

desenvolvidas pela Universidade

durante a pandemia de coronavírus.

Confira ela a seguir:

http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47803-unesc-emite-nota-oficial-sobre-covid-19-coronavirus
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47817-conselho-universitario-da-unesc-suspende-aulas-presenciais-e-outras-atividades-academicas-a-partir-desta-terca-feira
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47832-unesc-trabalha-como-referencia-para-divulgacao-de-informacoes-sobre-o-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47839-pesquisador-da-unesc-comenta-sobre-as-pesquisas-em-torno-do-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47849-medicacao-farmaceutica-da-unesc-orienta-sobre-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-em-tempos-de-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47853-unesc-lanca-programa-de-teletriagem-para-covid-19
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http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47900-acolher-unesc-covid-19-universidade-inicia-atendimento-psicologico-online-de-forma-gratuita
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47901-covid-19-como-os-condominios-devem-se-organizar-para-prevencao-e-bem-estar-de-seus-moradores-
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47902-criciuma-esporte-clube-e-unesc-se-unem-em-campanha-solidaria
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47908-tecnologia-do-ozonio-estudada-na-unesc-sera-utilizada-no-combate-a-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47916-covid19-design-unesc-desenvolve-prototipo-de-caixa-protetora-de-dispersao-aerea-para-uso-no-atendimento-hospitalar-e-do-samu
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47925-em-meio-a-pandemia-unesc-inicia-defesas-de-mestrado-com-o-uso-da-tecnologia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47851-diabete-e-coronavirus-saiba-quais-os-riscos
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47859-o-que-representa-a-pandemia-de-covid-19-na-historia-mundial-
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47866-unesc-desenvolve-protetor-facial-para-trabalhadores-de-saude
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47871-sos-unesc-covid-19-registra-mais-de-400-atendimentos-no-primeiro-dia-de-atuacao
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47888-comunidade-mais-protegida-unesc-doa-mais-de-dois-mil-litros-de-alcool-70-
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47887-unesc-cria-plano-de-contingencia-para-auxiliar-estudantes-frente-aos-impactos-financeiros-do-coronavirus
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http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47930-professora-da-unesc-da-dicas-para-potencializar-os-cuidados-contra-o-coronavirus
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47940-unesc-entrega-o-primeiro-projeto-de-higienizacao-por-ozonio-para-o-combate-da-pandemia-covid-19-do-sul-do-brasil
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47942-unesc-oferece-arte-e-cultura-sem-sair-de-casa
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47949-pesquisa-desenvolvida-pela-unesc-mostrara-estimativa-mais-clara-de-casos-de-covid-19-em-criciuma
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47956-unesc-cria-cartilha-interna-de-prevencao-e-inicia-retomada-gradual-das-atividades-essenciais
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47973-professores-da-unesc-aliam-criatividade-e-conhecimento-para-as-aulas-no-periodo-de-distanciamento-social
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47981-lives-e-capacitacoes-online-oferecidas-pela-unesc-atingem-mais-de-20-mil-pessoas
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47985-unesc-entrega-300-protetores-faciais-aos-colaboradores-do-hospital-sao-jose
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47982-professor-da-unesc-realiza-treinamento-de-intubacao-para-medicos-do-samu
http://www.unesc.net/portal/coronavirus/blog/47983-unesc-e-municipio-apresentam-primeiros-resultados-de-pesquisa-acerca-da-covid-19-aplicada-em-criciuma
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47992-profissionais-de-saude-da-unesc-recebem-protetores-faciais-para-atuar-frente-a-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47997-unesc-inicia-novos-servicos-de-apoio-aos-profissionais-de-saude-e-comunidade-interna
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http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47994-colaboradores-da-unesc-recebem-treinamento-para-o-uso-do-ozonio-na-higienizacao-do-campus
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/47996-aulas-em-tempo-real-com-doses-generosas-de-carinho-aproximam-estudantes-e-professores-durante-o-isolamento-social
http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2020/145550-unesc-forma-43-novos-medicos-em-colacao-de-grau-especial-e-virtual
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48026-unesc-lanca-programa-de-financiamento-para-estudantes-em-decorrencia-da-pandemia-da-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48029-pesquisas-identificam-novos-sintomas-ligados-a-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48035-estudantes-da-unesc-sao-desafiados-a-usar-da-criatividade-na-luta-contra-o-coronavirus
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48037-o-que-se-sabe-sobre-a-contaminacao-de-criancas-pela-covid-19-
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48047-unesc-entrega-mascaras-protetoras-aos-profissionais-de-imprensa-de-criciuma-e-regiao
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48050-unesc-instala-tapetes-sanitizantes-como-mais-uma-acao-de-combate-a-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48063--infografico-uso-correto-de-mascara-desafio-para-a-protecao-coletiva
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48062-jornada-integrada-da-saude-da-unesc-abordara-a-covid-19-sob-diferentes-olhares
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48070-mandetta-palestra-ao-vivo-na-iv-jornada-integrada-da-saude-da-unesc


16Boletim Informativo, n. 20 - Trilha Histórica.

http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48102-estudantes-da-unesc-recebem-auxilio-tecnologico-para-seguir-os-estudos-durante-a-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48112-unesc-promove-webinar-como-foco-no-planejamento-para-a-retomada-social-e-economica-pos-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48129-unesc-promove-movimento-de-reflexao-sobre-o-impacto-social-e-economico-da-pandemia-no-sul
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48134-webinar-promovido-pela-unesc-debate-o-futuro-pos-pandemia-com-liderancas-do-sul
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48138-unesc-lanca-site-sobre-covid-19-para-colaborar-com-gestores-de-saude-e-informar-a-populacao
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48140-pesquisador-da-unesc-comenta-resultados-de-pesquisas-nacionais-e-internacionais-que-apontam-para-a-nao-utilizacao-dos-medicamentos-no-tratamento-a-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48157-site-lancado-pela-unesc-reune-principais-informacoes-e-dados-sobre-a-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48156-semana-de-meio-ambiente-e-valores-humanos-da-unesc-traz-reflexoes-em-tempo-de-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48163-inscricoes-abertas-para-a-segunda-fase-do-programa-unesc-financia-covid-19
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48166-terceira-etapa-da-pesquisa-sobre-casos-de-covid-19-em-criciuma-aponta-2-4-de-pessoas-infectadas
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48169-dialogos-unesc-reune-academicos-e-reitoria-em-momentos-de-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48170-centro-especializado-em-reabilitacao-da-unesc-retoma-atendimentos
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http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48173-projeto-de-pesquisa-da-unesc-voltado-a-covid-19-e-selecionado-em-edital-da-fapesc
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48178-aulas-mediadas-por-tecnologia-novas-oportunidades-de-aprender
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48183-retorno-das-atividades-na-unesc-e-planejado-com-decisoes-embasadas-na-ciencia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48199-criatividade-na-busca-de-solucoes-em-tempos-de-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48355-pesquisadores-da-unesc-concluem-projeto-de-equipamento-de-protecao-odontologico-para-atendimentos-durante-a-pandemia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48366-unesc-entrega-protetores-faciais-ao-centro-de-atencao-psicossocial-do-bairro-santa-luzia
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48387-unesc-tem-projetos-de-pesquisa-para-o-enfrentamento-da-covid-19-contemplados-em-edital-do-ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48395-ciencias-engenharias-e-tecnologias-no-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48415-sala-de-situacao-covid-19-da-unesc-e-mais-um-mecanismo-para-garantir-a-seguranca-na-universidade
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48432-sem-evidencias-cientificas-claras-pacientes-nao-devem-fazer-uso-da-ivermectina-sem-indicacao-medica-afirma-pesquisador-da-unesc
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48451-universidade-segura-protocolo-de-higienizacao-do-campus-e-reforcado
http://www.unesc.net/portal/aicom/blog/48456-resultados-de-testes-de-vacinas-para-o-coronavirus-sao-animadores-diz-pesquisador-da-unesc
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