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FENG NEWS COVID-19
Acontecendo na UFCat
Antover Panazzolo Sarmento (FENG)

- Aulas de graduação: Grupos de trabalho
(GT Tecnologia da Informação, GT Graduação, GT Extensão e GT Pesquisa e Pós Graduação) foram criados no dia sete de maio e
estão desde então se reunindo para realizarem
diagnósticos sobre a situação dos discentes,
técnicos e docentes da UFCat. Atualmente
está em discussão, nos Núcleos Docentes
Estruturantes dos cursos de graduação, a possibilidade do retorno das aulas via ensino
remoto emergencial;
- Aulas de pós-graduação stricto e lato sensu: podem retornar remotamente a partir de
03 de agosto de 2020, conforme recomendações da Resolução UFCat Nº 008 de 2020,
sendo facultado aos cursos e programas a
adesão ou não à educação remota por meios
digitais ;
- Testagem coletiva COVID-19: nos dias 29
e 30 de junho de 2020, foi realizada a testagem coletiva dos discentes, técnicos e docentes da UFCat que estavam realizando atividades presenciais no campus I nas duas primeiras semanas de junho, de 251 pessoas testadas, 6 testes foram positivos, sendo que 3 já
cumpriram a quarentena e não apresentam
riscos a saúde pública, outros 3 foram notificados e receberam orientações no dia 1° de
julho de 2020 pela Secretaria Municipal de
Saúde;
- Estatuto da UFCat: A comissão de criação
do estatuto da UFCat retomou as discussões e
está se reunindo remotamente nas sextasfeiras pela manhã para dar continuidade ao
texto base, que será posteriormente levado
para discussões em todas as esferas de nossa
universidade permitindo que todos participem
e opinem na construção do estatuto;
- Projeto “Produção de saneantes para enfrentamento da COVID-19”: recebeu de doação espessante (Poliquimica) para a produção
de álcool em gel do Conselho Regional de
Química 12ª região (CRQ-XII) e um misturador de argamassa para ser adaptado e utilizado nos processos de mistura de produtos e
substâncias na produção de álcool gel e similares.
- Casa dos estudantes: Em março de 2020,
devido à pandemia e ao isolamento social
adotado em várias esferas da sociedade, a
obra sofreu uma paralisação de um mês, de
22 de março à 22 de abril de 2020. Desde
então, adaptações sanitárias visando garantir
a segurança e a saúde dos trabalhadores foram adotadas, e a obra foi retomada de forma
gradual. O DINFRA prevê que sua conclusão
será no mês de novembro deste ano.
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Um bom sono para uma boa saúde
Por Rafael Diman (Fonte: Agência Brasil)

O surgimento do COVID-19 mudou
abruptamente o cotidiano da população,
que agora segue diversas orientações
para não ser infectada pelo vírus. Além
das medidas recomendadas, uma boa
noite de sono pode ser um grande aliado
para combater à doença.
Segundo o médico do sono e neurologista da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), Lúcio Huebra, dormir bem
auxilia no fortalecimento do sistema
imunológico. “É durante o sono que boa
parte das funções do corpo se recupera e
isso também acontece com o sistema
imune. É preciso uma boa qualidade do
sono para que as células de defesa sejam
restauradas e, dessa forma, garantam a
produção de anticorpos para as diversas
infecções de maneira adequada”

Não apenas a imunidade
Quando a quantidade ideal de horas de
sono não é respeitada, algumas consequências podem surgir já no dia seguinte
– como fadiga, sonolência, irritabilidade,
desatenção, dificuldade de memorização,
dor de cabeça e tontura – ou ao longo da

vida devido a repetidos episódios de sono de má qualidade – tais como obesidade, dislipidemia, maior risco de diabetes
e complicações cardiovasculares como
hipertensão, maior risco de infarto ou
acidente vascular cerebral (AVC).

Sono de qualidade
Para um sono de qualidade todas as
noites recomenda-se algumas ações como:
• Escolher um ambiente adequado
para dormir: silencioso, confortável e
escuro.
• Utilizar o local exclusivamente para
a função e evitar, ao longo do dia,
permanecer na cama.
• Luzes artificiais são péssimos estímulos que interferem no sono. Sendo
assim, evite usar aparelhos como
celular, computador e televisão próximo ao horário de dormir. como
• Ter uma rotina noturna com horários
regulares próximo à hora de se deitar
sinaliza ao cérebro que já é o momento de o sono vir.
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Vacinas poderão controlar a
COVID-19

E aí... O que fazer?
Antonio Nilson Zamuner Filho (FENG)
Marília Gabriela Alencar de Morais (FENG)

Texto da Agência Brasil

As vacinas em desenvolvimento no
mundo contra o novo coronavírus, oficialmente denominado SARS-CoV-2, poderão conseguir controlar a doença causada por ele, a covid-19. No entanto,
nenhuma delas será capaz de acabar com
a circulação do coronavírus no planeta.
A declaração é do médico Ricardo Palacios, diretor de Pesquisa Clínica do Instituto Butantan, um dos centros de pesquisa do mundo que participa do desenvolvimento de vacinas contra o vírus.
“Nós queremos gerar uma expectativa
correta para a população. Nós não vamos
acabar com o coronavírus com uma vacina. Qualquer uma que seja a vacina. O
coronavírus veio e veio para ficar. Ele
vai nos acompanhar. Durante todo o tempo de nossas vidas, nós teremos coronavírus circulando”, disse hoje (2), em um
debate virtual promovido pela Agência
Fapesp e o Canal Butantan.
De acordo com o diretor, as vacinas
que estão em desenvolvimento no mundo
pretendem controlar a covid-19, a doença
causada pelo novo coronavírus. O pesquisador faz uma analogia entre a covid19 (causada pelo coronavírus), e a gripe,
causada pelo vírus influenza.
Pessoas vacinadas contra o vírus influenza podem chegar a desenvolver a gripe, mas, na maioria das vezes, a doença
não se desenvolve de forma grave, que
poderia levar à morte. Segundo ele, o
mesmo deverá ocorrer com as vacinas
contra o novo coronavírus. Elas serão
pouco eficientes em impedir a infecção
das pessoas com o novo coronavírus,
mas deverão proteger as pessoas de desenvolver a covid-19 em sua forma grave.
“O vírus influenza não desapareceu e
segue conosco. Seguirá, talvez, durante
toda a nossa vida. Mas a gente tem uma
doença [a gripe] controlável. A maior
parte das pessoas vacinadas consegue
controlar a doença. Se chegar a se infectar, não terá uma doença grave, não morrerá dessa doença”, explicou.
Segundo Palacios, o objetivo de todas
as vacina é proteger contra a doença e
não contra a infecção. “Proteger contra a
infecção é uma coisa a mais que, eventualmente, pode acontecer e até pode acontecer por um tempo limitado”, disse.
O Instituto Butantan, na capital paulista, é um dos centros do mundo que participa das pesquisas de construção de uma
vacina contra o novo coronavírus. O instituto firmou uma parceria, no dia 10,
com o laboratório chinês Sinovac Biotech, que possuiu uma vacina em fase
avançada de desenvolvimento, a Coronavac – que utiliza o coronavírus inativado
para estimular uma resposta imunológica
do organismo.

Clássicos são sempre clássicos. Por isso, a dica
de “E aí... O que fazer?” de hoje terá uma pegada
mais nostálgica! “Sextou” em casa com indicações de obras aclamadas pelos especialistas, recordes de Oscar e que foram, são e serão sempre
referências na literatura e cinema. Então, prepare
suas guloseimas, vista seu pijama e partiu para o
sofá!!!
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Higienize o celular!
Texto do Portal do Servidor (Governo Federal)

Estudos indicam que tocamos no equipamento, pelo menos, duas mil vezes por
dia. Não só tocamos como falamos nele,
seja gravando áudios, seja atendendo a
chamadas do telefone. É fato, portanto,
que o celular abriga muitos microrganismos em sua superfície.
Então, em tempos de coronavírus, não
podemos descuidar da higiene do celular.
E isso implica, primeiramente, a higiene
das mãos. Na prevenção do contágio pelo
coronavírus, o Ministério da Saúde e a
Organização Mundial da Saúde recomendam lavar as mãos frequentemente com
água e sabão ou higienizá-las com álcool
70%.
O mesmo álcool também pode e deve
ser usado para higienizar objetos e superfícies, de acordo com o Ministério da
Saúde, e isso inclui os celulares. De acordo com os maiores fabricantes de smartphones, para limpar esses aparelhos sem
danificá-los, é necessário:
- remover a capa, desconectar qualquer
cabo e desligar o celular;
- umedecer um pano macio, sem fiapos,
com um pouco de álcool 70%;
- passar o pano umedecido suavemente
em toda a superfície do aparelho; e
- higienizar a capa do celular separadamente.
Atenção!
- Não deixe entrar umidade nas aberturas e conexões;
- Jamais utilize soluções líquidas ou em
gel diretamente no aparelho. A umidade e os resíduos do produto podem
prejudicar os componentes eletrônicos;
- Ar comprimido e produtos de limpeza
não devem ser utilizados.

- Saga Star Wars (Ficção científica/Ação – 1977 2019) - Obra criada pelo cineasta George Lucas,
com seu primeiro filme lançado em 1977. Difícil
resumir este clássico! Com uma série de nove
filmes (três trilogias), sendo o último em 2019, a
saga nos insere num universo futurista de viagens
intergalácticas, sabres de luz e a histórica luta
entre o bem e o mal.
- Trilogia O Poderoso Chefão (Policial/Drama –
1972, 1974 e 1990) - Os filmes contam a história
dos Corleone, uma família mafiosa que luta para
estabelecer sua supremacia nos Estados Unidos
depois da Segunda Guerra Mundial. O patriarca
sobrevive a um atentado e seu filho mais novo
entra em cena para lidar com os supostos assassinos.
- Trilogia De Volta Para o Futuro (Ficção científica/Aventura – 1985, 1989 e 1990)
Produzido por Steven Spielberg, o filme conta a
história de um adolescente que volta no tempo
em um carro modificado, quando a experiência
de um excêntrico cientista dá errado. O rapaz
conhece as versões jovens de seus pais e precisa
fazer com que eles se apaixonem, ou então ele
deixará de existir. Para complicar, precisa voltar
para casa a tempo de salvar o cientista.
- Bônus!!! A Lista de Schindler (Drama – 1993) Apesar de não ser uma série de filmes, como os
anteriores, indicamos também A Lista de Schindler. Dirigido e produzido por Steven Spielberg,
conta a história de um empresário alemão que,
junto com sua esposa, salvou mais de mil refugiados judeus holandeses do Holocausto empregando-os em suas fábricas durante a Segunda Guerra
Mundial.

Fica a dica!

Lives do final de semana
Antover Panazzolo Sarmento (FENG)

Dia 03/07
20 h - Parangolé
22 h 45 min - Joelma
Dia 04/07
16 h 30 min - Skank
18 h - Péricles
21 h 30 min - Maiara e Maraisa
À definir - BBQ Villa Mix (Bruno e Marrone,
Edson e Hudson, Leonardo e mais)
Dia 05/07
16 h - Grande Encontro (Alceu Valença, Elba
Ramalho e Geraldo Azevedo)
16 h 30 min - Fernando e Sorocaba
17 h - Paula Fernandes
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