UFF
CONTRA O CORONAVÍRUS
Este relatório, preparado pela Superintendência de Comunicação Social da UFF,
apresenta as principais ações, em diferentes frentes, desenvolvidas pela
Universidade Federal Fluminense no combate à pandemia, no período de 18 de
junho a 31 de dezembro de 2020. São trabalhos desenvolvidos em diversas áreas
do conhecimento, observando o impacto do novo coronavírus na sociedade.

PESQUISA E
DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA

PESQUISA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
UFF investiga o itinerário terapêutico de pessoas
diagnosticadas com coronavírus no Estado do RJ

ROBOVID-19 é atualizado com novas informações
sobre a COVID-19

A pesquisa "O itinerário terapêutico de pessoas
diagnosticadas com coronavírus (COVID-19) no Estado do
Rio de Janeiro", desenvolvida pela professora Liliane Faria
da Silva, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa,
em parceria com outros pesquisadores da UFF e da Unirio,
tem o objetivo de encontrar o caminho que as pessoas
percorrem desde os primeiros sintomas até serem
diagnosticadas com COVID-19 no RJ. Resultados
preliminares apontaram todo o processo de encaminhamento
para a realização dos testes de confirmação, identificaram
facilidades e dificuldades de acesso aos exames nas
unidades de saúde, bem como desinformação acerca dos
tipos de testes disponíveis.

ROBOVID-19, projeto inovador pensado por professoras e
alunas do Curso de Enfermagem do Campus UFF de Rio
das Ostras (Curo), visando à criação de uma ferramenta
digital para uso da população brasileira acerca de dúvidas
relacionadas à COVID-19, teve atualizações no dia 12 de
junho. Novas informações foram disponibilizadas no
aplicativo e, além disso, foram incluídas orientações em
saúde, mediante dinâmica imposta pela pandemia e a
correspondente produção de novos conhecimentos pelas
autoridades sanitárias no Brasil e no mundo. Garantiu-se
aos usuários, dessa forma, uma atualização constante
sobre informações acerca da COVID-19.

http://www.uff.br/?q=uff-investiga-o-itinerário-terapêutico-de-p
essoas-diagnosticadas-com-coronavírus-no-estado-do-rio-de

http://www.uff.br/?q=robovid-19-foi-atualizado-com-novas-in
formacoes-sobre-covid-19

JUNHO/2020

PESQUISA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Pesquisa investiga a saúde mental dos profissionais
atuantes na linha de frente no combate ao novo
coronavírus
Pesquisadores da UFF, em parceria com a UFRJ, UERJ e
UFOP desenvolveram uma pesquisa longitudinal e de
abrangência nacional e que se propõe a investigar a saúde
mental de profissionais que trabalham em hospitais e
unidades de pronto atendimento atuantes na linha de
frente contra o novo coronavírus.
ttp://www.uff.br/?q=pesquisa-investiga-saude-mental-dos-p
rofissionais-atuantes-na-linha-de-frente-no-combate-ao-no
vo

Pesquisa da UFF avalia eficácia de equipamentos de
proteção de TNT para os dentistas
Pesquisa liderada pela cirurgiã-dentista e professora
titular de Periodontia da UFF Eliane dos Santos Barboza,
com a participação de dois outros professores e de três
alunos de pós-graduação, investiga a capacidade de
proteção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
de TNT para os dentistas contra o novo coronavírus.
http://www.uff.br/?q=noticias/26-06-2020/pesquisa-da-uffavalia-eficacia-de-equipamentos-de-protecao-de-tnt-paraos

JUNHO/2020

PESQUISA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Projeto da UFF promove ações de regularização fundiária
em comunidades do RJ
Durante o isolamento social imposto pela pandemia, é
importante que as pessoas possam ficar em casa com
segurança e tranquilidade. Entretanto, em algumas
localidades, como em favelas e periferias, é comum haver
inúmeros casos de moradias irregulares e não legalizadas por
seus ocupantes, o que torna mais difícil manter o resguardo e
a segurança dessas famílias. Com foco nessa realidade e a
fim de atender a uma demanda do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), a UFF vem desenvolvendo
desde 2019, em parceria com o órgão, o projeto “Ações de
regularização fundiária em comunidades de baixa renda de
municípios do Estado do Rio de Janeiro”.
http://www.uff.br/?q=noticias/24-07-2020/projeto-da-uff-promo
ve-acoes-de-regularizacao-fundiaria-em-comunidades-do-rj

Estudo analisa informações sobre saúde do viajante e os
riscos referentes à COVID-19 em websites oficiais de turismo
O artigo publicado no International Journal of Safety and Security
in Tourism and Hospitality, pelo docente do PPGTUR-UFF e atual
coordenador do Mestrado em Turismo da UFF, professor
Marcello Tomé, visa analisar o conteúdo fornecido nos websites
oficiais de turismo dos cinco países com maior fluxo turístico
receptivo do continente americano (Estados Unidos, México,
Canadá, Argentina e Brasil) e do continente europeu (França,
Espanha, Itália, Turquia e Alemanha) em relação às informações
disponíveis sobre saúde pública para os viajantes nos países
destacados, avaliando o conteúdo informativo referente à
pandemia de COVID-19.
ttp://www.uff.br/?q=estudo-analisa-informacoes-sobre-saude-do-v
iajante-e-os-riscos-referentes-covid-19-em-websites

JULHO/2020

PESQUISA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Estudo da UFF alerta para a importância do isolamento
social durante a gestação
Um estudo liderado pelo professor de Obstetrícia da
Faculdade de Medicina, Renato Augusto Moreira de Sá, e
com a participação de profissionais da saúde do HUAP
busca entender melhor o comportamento do vírus que
causa a Covid-19 por trás dos números alarmantes de
infectados. Pretende-se lançar em breve uma coleta de
dados estruturada e prospectiva em torno desse estudo. A
ideia é possibilitar a emergência de futuros projetos de
pesquisa capazes de caracterizar de forma mais precisa os
riscos associados à infecção por COVID-19 durante a
gestação.

Centro Acadêmico de Enfermagem UFF Rio das Ostras
realiza pesquisa para saber situação dos alunos diante
da COVID-19
A pesquisa enfocou assuntos emergentes como saúde
física e mental dos alunos, suas vulnerabilidades
socioeconômicas e a opinião sobre possíveis formas de
ensino à distância. O trabalho, segundo os pesquisadores,
revelou grande sofrimento e desgaste mental dos discentes
em meio a atual situação.
http://www.uff.br/?q=centro-academico-de-enfermagem-uff-r
io-das-ostras-realiza-pesquisa-para-saber-situacao-dos-alu
nos

http://www.uff.br/?q=noticias/29-07-2020/estudo-da-uff-alert
a-para-importancia-do-isolamento-social-durante-gestacao

JULHO/2020

PESQUISA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Professoras da UFF lançam livros que despertam o
interesse científico no público infanto-juvenil

Taxa de contaminação por COVID-19 em aldeias indígenas
é alarmante, denunciam pesquisadores da UFF

Um grande desafio para mães e pais durante o período de
isolamento social, com as escolas fechadas, tem sido
oferecer conteúdo de qualidade para os filhos, especialmente
quando acumulam essa rotina de cuidados com o
teletrabalho e a casa. Em sintonia com esse momento, a
Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio do
Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e
Parasitologia Aplicadas (PPGMPA), lançou duas publicações
voltadas para o público infantil que estimulam a curiosidade e
o gosto pela ciência.

Desde março, pesquisadores da UFF vêm monitorando e
cartografando a evolução da pandemia nos municípios de
Costa Verde, elaborando índices de exposição à COVID-19 e
analisando a difusão espacial do vírus, com atenção particular
para as populações mais vulneráveis que vivem na região;
entre elas, os indígenas. Constatou-se, entre outros fatos, que
a Aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, apresentou coeficiente
de incidência (casos confirmados/habitante) para o novo
coronavírus quinze vezes maior do que o restante do
município.

http://www.uff.br/?q=noticias/19-08-2020/professoras-da-uff-l
ancam-livros-que-despertam-o-interesse-cientifico-no-publico

http://www.uff.br/?q=noticias/06-08-2020/taxa-de-contaminaca
o-por-covid-19-em-aldeias-indigenas-e-alarmante-denunciam

AGOSTO/2020

PESQUISA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Docente da UFF participa de publicação internacional
sobre infecção do coronavírus entre profissionais da
Saúde Indígena
O docente, que também é membro do Grupo de Estudos
(GT) de Saúde Indígena da ABRASCO, contribuiu com a
análise e interpretação de dados sobre a ocorrência de
infecção entre profissionais que atuam na Saúde Indígena
no Brasil, especialmente na Região Norte, dando suporte
epidemiológico acerca da situação levantada pelos
repórteres, em matéria publicada no New York Times.
http://www.uff.br/?q=docente-da-uff-participa-de-publicacaointernacional-sobre-infeccao-do-coronavirus-entre

AGOSTO/2020

Alimentação e Solidariedade: durante a pandemia
projeto da UFF apoia a agricultura familiar
Projeto “Alimentação e Solidariedade na Rede de
Agroecologia da UFF”, busca ampliar e fortalecer os
circuitos de produção e consumo de alimentos
agroecológicos existentes em Niterói, Macaé, Angra dos
Reis, Santo Antônio de Pádua, Rio das Ostras e Campos dos
Goytacazes, durante a pandemia.
http://www.uff.br/?q=noticias/14-01-2021/alimentacao-e-solid
ariedade-durante-pandemia-projeto-da-uff-apoia-agricultura

DEZEMBRO/2020

Em tempos de pandemia, ações na área da saúde
seguem em destaque
No mês de aniversário de 60 anos da UFF, a universidade acena do alto
de suas janelas para o mundo em gesto de homenagem a esses
profissionais que tanto colaboraram com seu trabalho para proteger e
cuidar da vida de todos nós, cidadãos brasileiros.
http://www.uff.br/?q=noticias/17-12-2020/60-anos-uff-em-tempos-de-pande
mia-acoes-na-area-da-saude-seguem-em-destaque

DEZEMBRO/2020

EXTENSÃO

EXTENSÃO
Conheça o LIEX - uma rede de comunicações e afetos,
através da articulação entre fotografia, artes, redes e
tecnologia
O Laboratório de Imagens Expandidas (LIEX) é um projeto
de extensão da UFF vinculado ao curso de jornalismo, que
tem por objetivo ser uma rede de interligação de
documentação visual. Com a chegada da pandemia,
passou a promover suporte e estímulo emocional às
pessoas que foram ou se sentem afetadas pela COVID-19,
por meio de um canal de comunicações e afetos em que se
compartilham ideias, medos, ansiedades e esperanças por
dias melhores.

UFF disponibiliza guia para prática odontológica na
era COVID-19
A disciplina de Odontopediatria da Faculdade de
Odontologia/UFF, em parceria com o projeto de extensão
“Atenção primária odontológica a crianças de 0 a 12 anos
que sofreram traumatismos dento-alveolares”, e a PróReitoria de Extensão, elaborou um guia para a correta
prática odontológica no cenário atual da COVID-19, com
muitas atualidades sobre a biossegurança.
http://www.uff.br/?q=guia-para-pratica-odontologica-na-era
-covid-19

http://www.uff.br/?q=conheca-o-liex-uma-rede-de-comunica
coes-e-afetos-atraves-da-articulacao-entre-fotografia-artes-r
edes

JUNHO/2020

JULHO/2020

Extensão
“Vamos vencer o coronavírus”: um zine para gerar
diálogo e enfrentar o medo!
Com o título “Vamos vencer o coranavírus”, esse zine
apresenta informações educativas sobre a pandemia, de
forma interativa com as crianças e por meio de linguagem
lúdica, com desenhos e passatempos. Seu principal
objetivo é gerar diálogo e enfrentar o medo! E, assim,
ampliar a voz e a participação de crianças nas estratégias
educativas, comunitárias e de base popular tão
importantes no enfrentamento da pandemia.
http://www.uff.br/?q=vamos-vencer-o-coronavirus-um-zinepara-gerar-dialogo-e-enfrentar-o-medo

JULHO/2020

Gepesc promove projeto de extensão Educação
Permanente para Agentes Comunitários e de Endemias
diante da COVID-19
Trata-se de uma atividade construída em parceria com a
Comissão e Integração Ensino Serviço (CIES) da Baixada
litorânea do Estado do Rio de Janeiro. A CIES é uma
instância colegiada descentralizada de gestão na esfera da
Política Nacional de Educação Permanente, que identifica as
necessidades de aprendizagem em serviço dos
trabalhadores de saúde de sua área de atuação e elabora
respostas às demandas, em parceria com as instituições que
dela participam, como o IHS/CURO/UFF.
http://www.uff.br/?q=gepesc-promove-projeto-de-extensao-ed
ucacao-permanente-para-agentes-comunitarios-e-de-endemi
as

AGOSTO/2020

proex em ação
A Pró-Reitoria de Extensão da UFF desenvolveu
diversas atividades para manter o importante pilar
de articulação com a sociedade de forma on-line.
As ações extensionistas foram concentradas na
hashtag #ProexEmAção. Saiba mais em:
http://www.uff.br/?q=acoes-da-proexuff-em-relaca
o-covid-19

ENSINO REMOTO

ENSINO REMOTO
UFF cria Programa Integrado de Inclusão Digital e Apoio
às Atividades Acadêmicas
A Universidade Federal Fluminense (UFF) lançou o
Programa Integrado de Acesso Digital e Apoio às Atividades
Remotas. A iniciativa reúne um conjunto de medidas que têm
o objetivo de promover ações de qualidade no ensino, por
meio da inclusão e acesso digital de estudantes em situação
de vulnerabilidade. São três eixos: 1) Apoio à inclusão e
acesso digital; 2) Apoio à formação; e 3) Apoio à
implementação na graduação e pós-graduação.
http://www.uff.br/?q=noticias/25-06-2020/uff-cria-programa-int
egrado-de-inclusao-digital-e-apoio-atividades-academicas

JUNHO/2020

Pesquisa de condições socioeconômicas e acesso a
recursos remotos de estudantes de graduação
presencial da UFF
“Pesquisa de condições socioeconômicas e acesso a
recursos remotos de estudantes de graduação presencial da
UFF”, para identificar potencialidades e vulnerabilidades no
corpo estudantil e possibilitar a construção de planos de ação
direcionados aos grupos que demandam apoio institucional.
http://www.uff.br/?q=pesquisa-de-condicoes-socioeconomica
s-e-acesso-recursos-remotos-de-estudantes-de-graduacao

JULHO/2020

ENSINO REMOTO
Saúde Mental, Apoio Digital, e-books gratuitos são
destaques do Guia do Estudante

Edital para Apoio às Atividades Acadêmicas Não
Presenciais contempla mais de 300 projetos

O objetivo do documento, lançado pela Prograd e Proaes, é
agrupar todas as informações de relevância e que ajudem os
alunos no enfrentamento e combate à COVID-19

O Edital de Seleção para Apoio às Atividades Acadêmicas
Não Presenciais (ANP) recebeu 378 propostas e
contemplou, ao todo, 359 projetos para o ensino de
Graduação e Pós-Graduação, sendo 283 projetos
aprovados para a Graduação e 76 para a Pós-Graduação.
De acordo com a Pró-Reitora de Graduação e Presidente
da Comissão, Profª Alexandra Anastacio, “esse Edital é
pioneiro em apresentar um programa de apoio às atividades
não presenciais na UFF, com foco na integração nas ações
de ensino e pesquisa.”

http://www.uff.br/?q=proaes-e-prograd-lancam-o-1o-guia-de-e
studantes

Mais de 100 cursos aderem às Atividades Acadêmicas
Emergenciais
No Período Letivo Especial, iniciado no dia 29 de junho,
foram ofertadas mais de 1000 disciplinas, envolvendo mais
de 100 cursos, quase 130 departamentos e mais de 1500
estudantes dos cursos de graduação presencial.
http://www.uff.br/?q=mais-de-100-cursos-aderem-atividadesacademicas-emergenciais

http://www.uff.br/?q=edital-para-apoio-atividades-academica
s-nao-presenciais-contempla-mais-de-300-projetos

JULHO/2020

ENSINO REMOTO
UFF contempla 100% dos pedidos de auxílio inclusão
digital e abrirá novos editais
A Universidade Federal Fluminense (UFF) finalizou o
balanço das duas rodadas de editais do Programa
Integrado de Inclusão Digital e Apoio às Atividades
Acadêmicas. Nestas etapas, todos os estudantes que
participaram foram contemplados com alguma modalidade
de assistência, totalizando 4.534 solicitações.

Informação: UFF divulga cartilha com informações
básicas sobre a COVID-19 para estudantes
O documento traz novas informações a respeito da
vacinação e das fases que estão sendo testadas na
finalidade de combater a pandemia.
http://www.uff.br/?q=proaes-divulga-cartilha-com-informaco
es-basicas-sobre-covid-19-para-estudantes

http://www.uff.br/?q=noticias/16-10-2020/uff-contempla-100
-dos-pedidos-de-auxilio-inclusao-digital-e-abrira-novos-edit
ais

OUTUBRO/2020

NOVEMBRO/2020

Eventos on-line

A universidade não Para!
Um total de 574 eventos foram cadastrados no
site da UFF entre abril e dezembro de 2020.
Eventos de ensino, pesquisa e extensão que
atingiram seu pico em setembro, totalizando
quase quatro lives por dia útil. Muitos deles
permanecem on-line nos diversos canais da
Universidade, gerando conhecimento para
além do momento de sua transmissão.

Mais informações em:

www.uff.br/coronavirus

