
 

 

 

 

 

  

PESQUISA E 
DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 
Este relatório preparado 

pela Superintendência de 
Comunicação Social da UFF 
apresenta as principais ações 

de pesquisa e divulgação 
científica desenvolvidas no 
período de 1 de março a 15 

de junho de 2020 pela 
Universidade Federal 

Fluminense no combate à 
pandemia. São trabalhos 

desenvolvidos em diversas 
áreas do conhecimento, 

observando o impacto do 
novo coronavírus na 

sociedade. 
 
 

PORTAL DE DADOS 
O Departamento de Estatística, de 

Matemática Aplicada e o NEES - UFF, 
em conjunto com o Departamento de 

Estatística da UFMG, desenvolveram o 
projeto Get-UFF Contra Covid-19 para 

colaborar com a análise de dados 
estatísticos da epidemia, de forma a 

compreender ou mesmo antecipar sua 
evolução. 

https://bit.ly/3hDL1c1   

 

A IMPORTÂNCIA 
DO COMBATE À 

ANTICIÊNCIA 
EM TEMPOS DE 
CORONAVÍRUS 

https://bit.ly/2YLNnNn  

 

TURISMO 
Grupos de pesquisa da Rede 

Brasileira de Observatórios de 
Turismo (RBOT), dentre eles o 

Observatório do Turismo do Rio 
de Janeiro da UFF, desenvolveram 

um estudo sobre os efeitos da 
pandemia no setor de Turismo no 

Brasil. 

https://bit.ly/2NcfSP1  
 

 

Imagem: https://covid19.getuff.com.br/ Imagem: https://bit.ly/37V81if  
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CIÊNCIA NO 
COMBATE 

  

à  pandemia  
   
   

 

Crise econômica deflagrada e a 
tradição escravocrata do Brasil 
Pesquisadores do INCT-InEAC falam 
sobre a precarização do trabalho, uma 
tendência em todo o mundo. No 
contexto da pandemia, emerge a 
tradição escravocrata do país, que 
coloca em risco pessoas e setores que 
hoje se encontram numa condição ainda 
mais precária em relação a direitos 
trabalhistas e segurança sanitária.  
Informações: https://bit.ly/3efjYBS  

 

 

UFF Angra realiza monitoramento da 
Covid-19 na Costa Verde  
Pesquisadores do Instituto de Educação 
de Angra dos Reis (IEAR/UFF) se 
reuniram para sistematizar, produzir e 
disponibilizar informações sobre a 
pandemia de COVID-19 para os 
municípios da Costa Verde Fluminense, 
como forma de colaboração, 
conscientização e apoio à população em 
geral e aos gestores públicos. 
Informações: https://bit.ly/2BmpbJm  

 

 

Pesquisa multinacional sobre o uso de 
máscara na pandemia 
Para entender o impacto das estratégias 
e minimizar a disseminação da infecção 
do novo coronavírus, a UFF, através do 
Departamento de Enfermagem do polo 
de Rio das Ostras (REN/UFF), participa 
de um estudo multinacional sobre o uso 
de máscaras desenvolvido pelo 
professor da Hong Kong Polytechnic 
University, Simon Ching Lam.  
Informações: https://bit.ly/37HiIow  

 

 

  

Imagem: Divulgação 

Imagem: http://iear.uff.br/coronavirus/monitoramento/  

 

Imagem: Divulgação 
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Fontes de 
informação 
confiáveis 

  

Conhecimento científico 
 
A solidão das superpopulosas favelas no combate à maior 
crise sanitária do século 
Diante da quantidade crescente e assustadora dos números 
de casos de Covid-19 nas favelas brasileiras, pesquisadores 
da UFF analisam a realidade desses territórios, radicalmente 
diferente dos demais espaços urbanos por não contar de 
forma integral com os serviços fundamentais para o cuidado 
com a vida. Alertam que as ações públicas têm se restringido 
às recomendações de cuidados básicos, como fazer o 
isolamento social, mantendo as casas ventiladas e higienizar 
as mãos com regularidade, sem considerar que essas ações 
são inviabilizadas pelas particularidades desses espaços. 
Informações: https://bit.ly/2ASyD7B  

Professor da UFF desenvolve estudo sobre a transmissão do 
coronavírus pelo ar 

Professor do Departamento de Física da UFF desenvolve 

estudo como intuito de compreender como o novo 

coronavírus se movimenta no ar e os impactos disso em sua 

transmissão. A pesquisa fornece uma estimativa que 

responde quanto tempo o vírus pode permanecer suspenso 

no ar em um ambiente fechado, e qual o seu alcance antes de 

ser depositado no chão ou em alguma outra superfície. Os 

resultados obtidos evidenciam a necessidade do uso de 

máscara facial em espaços públicos por todos. 

Informações: https://bit.ly/2CmtZiB  
  
Desafios da Covid-19 para profissionais de enfermagem 

Professores da UFF, em parceria com a UNIRIO, elaboraram 

uma pesquisa para ouvir as necessidades de profissionais de 

saúde para que políticas públicas e estratégias institucionais 

possam ser estabelecidas de forma a atender às reais 

necessidades desse grupo, seja no combate a essa pandemia 

e de outros agravos infecciosos emergentes e reemergentes, 

vislumbrando a promoção de um cuidado seguro e com 

qualidade para todos. 

Informações: https://bit.ly/3hJxkIJ  

Reflexões sobre o isolamento social durante a pandemia 

O psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFF, 

Jairo Werner Júnior, faz uma analogia entre as reações à 

situação de isolamento vivenciada no Brasil em decorrência 

da pandemia por coronavírus e a experiência de isolamento 

na Antártica, onde, juntamente com sua equipe, desenvolveu 

o projeto Saúde Antar, que integra o Programa Antártico 

Brasileiro e investiga as dimensões da saúde mental no 

isolamento no continente. 

Informações: https://bit.ly/2YRCuJT  

Imagem: Foto: Matheus Guimarães / Voz das Comunidades 
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Combate à 
Desinformação 

 

UFF de Campos disponibiliza dados da COVID-19 para norte 
e noroeste do estado 
Visando levar dados de qualidade à comunidade, o projeto 
“Atlas Socioeconômico do Norte Fluminense” publica 
mapeamentos diários sobre os casos do COVID-19 detectados 
em cidades das regiões norte e noroeste do Estado do Rio de 
Janeiro.  

Informações: https://bit.ly/2NjBIjI  

Alunos da UFF criam aplicativos que ajudam a diminuir o 
contágio por coronavírus  
O ‘EPI Solidário’ conecta pessoas que estão necessitando de 
EPIs e trabalham na linha de frente de combate ao coronavírus, 
com outras que tenham esse material para doar. Já o ‘Match 
Buyer’ conecta quem necessita de auxílio para realizar suas 
compras e quem tem a possibilidade de sair de casa para isso, 
assim como o pequeno comerciante do bairro que está com seu 
caixa comprometido e produto estocado. 

Informações: https://bit.ly/2UZBDG2  

ROBOVID-19: Enfermagem de Rio das Ostras cria ferramenta 
de informações sobre a pandemia  
Professoras e alunas do Grupo de Pesquisa Estudos sobre 
Vivência e Integralidade Dedicadas à Enfermagem, Criança, 
Infância, Adolescentes e Recém-nascidos, vinculado ao 
Departamento de Enfermagem do Polo da UFF de Rio das 
Ostras, desenvolveram o ROBOVID-19, ferramenta digital 
inovadora criada para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus.  
Informações: https://bit.ly/2Nbvxy1  

 
 

Imagem: https://www.facebook.com/robovid19/ 

Imagem: http://atlasnf.uff.br/ 
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PESQUISAS EM 
  

Diversas áreas  
   
   

 

Impactos da COVID-19 nos sistemas 
de justiça 
Pesquisadores do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito 
(PPGSD) vinculados ao "Global Access, 
to Justice Project", coordenaram um 
trabalho pioneiro intitulado “Estudo 
global sobre os impactos do COVID-19 
nos sistemas de justiça”, com o objetivo 
de avaliar os impactos da pandemia nos 
modelos judiciários e o grau de 
comprometimento do Estado de Direito. 
Informações: https://bit.ly/310dzXA 

 

 

Reflexões sobre a gestão de serviços 
turísticos no pós-Covid-19  

Professora da UFF é uma das autoras do 
primeiro artigo científico no Brasil sobre 
a gestão de serviços turísticos no pós-
Covid-19, que visa levantar reflexões e 
possíveis ensinamentos do setor de 
turismo para outras empresas de 
serviços. 

Informações: https://bit.ly/2BqDJrK  

 

 

A importância da visão sistêmica no 
combate à Covid-19  
O Grupo de Pesquisa da UFF, Produção 
Sustentável e Simbiose Industrial (PSSI), 
publicou um estudo sobre a importância 
de se adotar a visão sistêmica e holística 
na tomada de decisão na luta contra a 
Covid-19 com o objetivo de entender a 
importância de se ter uma visão 
holística e sistêmica para lidar com 
problemas como o novo coronavírus.  
Informações: https://bit.ly/3fJoQ2z  

 

 

  

Imagem: http://globalaccesstojustice.com/impacts-of-covid-19/  

Imagem: https://gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/article/view/3306/1471 

 

Imagem: https://bit.ly/2VexNc8  

Imagem: Wagner Meier/Getty Images 
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Pesquisas  
de impacto 

social 

  

Construção de conhecimento 
 
UFF e Fiocruz pesquisam alterações psiquiátricas 
relacionadas à COVID-19  

Pesquisadores de Laboratórios e Núcleos de pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolveram em cooperação uma 

pesquisa transdisciplinar sobre o comprometimento do 

sistema nervoso central frente à exposição ao SARS-CoV-2, o 

vírus causador da COVID-19. O artigo objetiva discutir como 

o vírus pode levar a alterações psiquiátricas e levantar 

questões que possam identificar um prognóstico em termos 

de saúde mental após a pandemia, considerando diferentes 

hipóteses. 

Informações: https://bit.ly/2V3JF0K 

Estudo da UFF mapeia evolução do coronavírus em Niterói 

Pesquisa da UFF,  em parceria com a Prefeitura de Niterói e a 

Fiocruz, visa estruturar ações de controle e prevenção da 

infecção a partir de um entendimento das características 

clínicas, de transmissibilidade e também epidemiológicas dos 

casos de COVID-19 na cidade de Niterói. Para isso, é utilizada 

a metodologia de rastreamento de contatos, em que os 

pesquisadores localizam casos confirmados de coronavírus e, 

em seguida, testam seus contatos próximos, numa tentativa 

de estimar as pessoas infectadas em Niterói. A testagem para 

detecção da infecção é realizada em domicílio por uma 

equipe da Prefeitura. 

Informações: https://bit.ly/2YLeE2A  
  
Professores da UFF lançam o e-book "Na Saúde e na 
Doença" 
O e-book "Na saúde e na doença - história, crises e epidemias: 
reflexões da história econômica na época da Covid-19" foi 
lançado por um grupo de 29 professores da UFF, com o 
objetivo de informar ao público leitor sobre outros momentos 
em que a humanidade vivenciou crises como essa. E, ainda, 
apontar que longe de ser uma crise somente sanitária, uma 
pandemia afeta nossas vidas cotidianas, a economia e nossas 
relações pessoais. 
Informações: https://bit.ly/2VaSBRI  

UFF projeta aplicativo para preparo do parto natural 

O Núcleo de Estudos sobre Saúde e Etnia Negra 
(NESEN/UFF) objetiva desenvolver um aplicativo de preparo 
para o parto natural, tendo em vista que, com o risco de 
infecção pelo SARS-CoV-2 e a crise da pandemia no setor 
saúde, as gestantes e familiares têm o cuidado pré-natal 
restrito à consulta médica, perdendo a chance de 
aprendizado nos grupos de gestantes sobre o trabalho de 
parto, parto, aleitamento, bem como sobre o cuidado do bebê, 
entre outras informações e habilidades. 
Informações: https://bit.ly/2Ypey1G  

Imagem: http://www.huciteceditora.com.br/_imagens/_downloads/na_saude_e_na_doenca.pdf  

https://bit.ly/2V3JF0K
https://bit.ly/2YLeE2A
https://bit.ly/2VaSBRI
https://bit.ly/2Ypey1G
http://www.huciteceditora.com.br/_imagens/_downloads/na_saude_e_na_doenca.pdf

	à  pandemia
	Conhecimento científico
	Combate à Desinformação
	UFF de Campos disponibiliza dados da COVID-19 para norte e noroeste do estado
	Visando levar dados de qualidade à comunidade, o projeto “Atlas Socioeconômico do Norte Fluminense” publica mapeamentos diários sobre os casos do COVID-19 detectados em cidades das regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 
	Alunos da UFF criam aplicativos que ajudam a diminuir o contágio por coronavírus 
	O ‘EPI Solidário’ conecta pessoas que estão necessitando de EPIs e trabalham na linha de frente de combate ao coronavírus, com outras que tenham esse material para doar. Já o ‘Match Buyer’ conecta quem necessita de auxílio para realizar suas compras e quem tem a possibilidade de sair de casa para isso, assim como o pequeno comerciante do bairro que está com seu caixa comprometido e produto estocado.
	ROBOVID-19: Enfermagem de Rio das Ostras cria ferramenta de informações sobre a pandemia 
	Professoras e alunas do Grupo de Pesquisa Estudos sobre Vivência e Integralidade Dedicadas à Enfermagem, Criança, Infância, Adolescentes e Recém-nascidos, vinculado ao Departamento de Enfermagem do Polo da UFF de Rio das Ostras, desenvolveram o ROBOVID-19, ferramenta digital inovadora criada para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. 

	Diversas áreas
	Construção de conhecimento




