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Uma maratona de ideias criativas para lidar com a COVID-19
https://www.diariodecanoas.com.br/noticias/especial_coronavirus/2020/04/17/uma-maratona-de-ideias-criativas-para-lidar-com-a-covid-19.html

Mobilizar pessoas em busca de alternativas criativas e inovadoras para melhorar a qualidade de vida da população em meio à
pandemia do novo Coronavírus. É com essa intenção que a Ulbra, com o apoio da Rede Ulbra de Inovação (Ulbratech), lança o
Ideathon COVID-19, uma maratona online para geração de ideias. As inscrições gratuitas das equipes podem ser realizadas até o dia
20 de abril nas categorias Gestão e Marketing, Arquitetura e Design, Saúde e Bem-estar e Educação para integrantes a partir dos 15
anos de idade.
Na categoria de Gestão, por exemplo, podem ser pensadas em iniciativas de presença digital e gestão de crise, na de Arquitetura, o
compartilhamento de espaços residenciais em home office, na de Saúde, práticas ou serviços para prevenção, e na de Educação,
serviços ou práticas pedagógicas para ensino a distância.
De acordo com o diretor de Inovação da Ulbratech, Márcio Machado, a intenção é unir virtualmente as pessoas por um propósito:
ajudar a sociedade a lidar melhor com esse momento. "Temos visto nas redes sociais muitas ideias interessantes e a intenção é gerar
uma provocação para a criação de ações conjuntas que possam impactar positivamente a vida das pessoas", destacou.
Para inscrever a sua equipe e obter mais informações sobre cada categoria, acesse http://ideathon.online/. TAGS: coronavirus
criatividade pandemia Gostou desta matéria? Compartilhe! Encontrou erro? Avise a redação. Nome: E-mail: Descrição do erro:
enviar
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Ex-namorado de Ivy, do 'BBB20', teve longa carreira no vôlei e foi
campeão pelo Cruzeiro
https://extra.globo.com/esporte/ex-namorado-de-ivy-do-bbb20-teve-longa-carreira-no-volei-foi-campeao-pelo-cruzeiro-24379864.html

Extra
Faltando pouco dias para acabar o 'Big Brother Brasil 20', a mineira Ivy Moraes está dividindo opiniões dentro da casa. Porém, fora
dela, quem está chamando a atenção pelas declarações que têm feito a respeito da modelo é o ex-marido, Rogério Fernandes. Antes
de voltar aos holofotes devido ao reality-show, o ex-atleta conseguiu com uma longa e respeitosa carreira no voleibol brasileiro.
LEIA MAIS: Babu, do 'BBB20', diz ter 30 perguntas a fazer sobre o Flamengo
- Meu pai é cruzeirense, minha família quase toda torce pelo Cruzeiro. Tenho um filho que é muito cruzeirense. Ele disse que queria
que eu jogasse no Cruzeiro, gosta muito do goleiro Fábio. Vai ser uma mistura de emoção com muito orgulho vestir a camisa do
Cruzeiro no vôlei - afirmou Rogério, quando foi apresentado no clube, em 2011.
BABU SANTANA: conheça as histórias de torcedor
Rogério nasceu em São Gonçalo do Rio Preto, região de Diamantina, Minas Gerais, e iniciou a carreira no Olympico Club motivado

pela influência familiar. Profissionalmente, foi uma figura rodada dentro da Superliga, passando por clubes de destaque como Minas
(2001), Pinheiros (2005), Ulbra (2006), Piacenza (2006/07), Tigre Unisul (2007/08), Dubai Esport Club (2009), Cruzeiro (2011) e
Sesi (2013).
Atuando como central, Rogério não foi um colecionador de títulos, mas teve campanhas de destaque pelo seu desempenho
individual. Na temporada 2004/2005, por exemplo, foi vice-campeão da Superliga, mas acabou sendo eleito o melhor bloqueador
daquela edição. Essa característica o fez se destacar na carreira.
Rogério também viveu uma luta particular dentro do esporte. Por duas vezes bateu na trave na Superliga Masculina (em 2004/2005 e
em 2005/2006, com o Minas). O sonhado título veio apenas na temporada 2011/2012, com o Cruzeiro, onde viveu o período mais
vitorioso da carreira. Ele também foi bicampeão mineiro com o clube celeste. Ivy é criticada por anônimos e famosos por falas
racistas Foto: divulgação

Ao longo dos anos, Rogério dividiu quadra com membros da geração de ouro em 2004, como, Giovane, Ricardinho, Andre
Nascimento, André Heller, Douglas Chiarotti, além de grandes jogadores que hoje se consagraram como, Walace, Bruninho,
Wiliam, Evandro, Lucão e Mauricio Borges.
Nos bastidores, Rogério é conhecido por uma pessoa bastante solícita e bem humorada. Repórteres que cobriram o sua passagem
pelo Cruzeiro na época o "classiicam como um cara uma pessoa bastante solícita e bem humorada .
Rogério e Ivy estão separados há nove meses, mas ainda não assinaram o divórcio. O filho deles, Luiz Miguel, está com 3 anos.
Atualmente, o ex-atleta de vôlei trabalha como empresário.
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Após queda de Mandetta, superintendente do Grupo Hospitalar
Conceição pede demissão
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/04/apos-queda-de-mandetta-superintendente-do-grupo-hospitalar-conceicao-pede-demissao-ck93i
rivr00zw014qj32d0k9s.html

Neurocirurgião André Cecchini afirmou que saída será oficializada na sexta-feira (16)
A saída de Luiz Henrique Mandetta do comando do Ministério da Saúde provocou uma mudança no comando do Grupo Hospitalar
Conceição (GHC), a maior rede de saúde pública federal do Rio Grande do Sul. O neurocirurgião André Cecchini afirmou que irá
oficializar a sua demissão nesta sexta-feira (17).
Cecchini é filiado ao DEM, mesmo partido de Mandetta. Ele trabalha no grupo desde 1999, como médico do Hospital Cristo
Redentor. É formado pela UFRGS, tem mestrado pela Ulbra e é corregedor do Conselho Regional de Medicina (Cremers). Ele
assumiu a superintendência do grupo em abril de 2019. À reportagem, ele não deu mais detalhes sobre o seu pedido de demissão.
O GHC administra quatro hospitais (Conceição, Criança Conceição, Fêmina e Cristo Redentor), uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), 16 postos de saúde e três Centros de Atenção Psicossocial (Caps), além da escola GHC. É também responsável
por uma oferta de 1.510 leitos hospitalares, segundo o seu site institucional, sendo 138 de UTI - 120 adulto e 18 pediátrico.
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Weber diz que quer levar Taubaté para o Mundial de Clubes
http://www.olimpiadatododia.com.br/volei/233353-weber-assume-taubate-com-objetivo-de-ir-ao-mundial-de-clubes/

O técnico concedeu uma entrevista ao site argentino Somos Voley em que revelou ter sido convidado por Renan Dal Zotto

Medalhista olímpico como jogador, Javier Weber será o técnico do EMS Taubaté Funvic na próxima temporada, substituindo Renan
Dal Zotto, que deixou o cargo para assumir uma função diretiva. Em entrevista ao site argentino Somos Voley, o ex-levantador
contou que a conversa com o time brasileiro começou durante o Sul-Americano de Clubes e que o objetivo principal é levar a equipe
ao Mundial de Clubes pela primeira vez. "Foi uma decisão por motivos pessoais, em busca de novos desafios, em uma nova liga e
para não estagnar na carreira como treinador. Já havia recebido ofertas do Brasil há alguns anos, mas desta vez o Taubaté apresentou
um projeto que me seduziu. Foi o Renan que me incentivou a tomar a decisão de voltar ao vôlei brasileiro e o objetivo é manter o
clube entre os melhores da América do Sul e buscar a classificação para o Mundial de Clubes", declarou. + Mercado: Minas mira
americana e Bauru negocia com italiana Atual campeão da Superliga, edição 2018/19, o Taubaté nunca disputou o Mundial de
Clubes. Por conta da pandemia de coronavírus, a Superliga masculina de 2019/20 segue sem uma definição. Os clubes devem se
reunir com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e Comissão de Atletas ainda neste mês de abril para uma decisão sobre a
continuidade ou não da competição. + Lucarelli diz ser favorável ao cancelamento da Superliga No momento, Weber cumpre sua
quarentena em Buenos Aires ao lado de sua esposa, filha e neta. Na atual temporada, o treinador estava no comando do Bolívar, da
Argentina, e estava na semifinal do Campeonato Argentino, que foi cancelado devido ao coronavírus. Representado seu país, Weber
ganhou como atleta a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul-1988 e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Mar Del Plata,
em 1995. Além disso, estava na equipe que eliminou o Brasil nas quartas de final na Olimpíada de Sydney-2000. Como treinador,
Weber comandou a Argentina entre 2008 e 2013 e seu melhor resultado foi a quinta colocação nos Jogos Olímpicos de Londres, em
2012, e o bronze no Pan-Americano de Guadalajara, em 2011. + SIGA O OTD NO YOUTUBE, NO INSTAGRAM E
NO FACEBOOK No Brasil, Weber conquistou a Superliga duas vezes como jogador, ambas atuando pela extinta equipe da
Ulbra-RS, nas temporadas 1997/98 e 1998/99. Ele também levantou a taça da principal competição nacional como treinador.
Comandando a Unisul, de Santa Catarina, foi campeão na temporada 2003/04.

Segmento: Outras Universidades
17/04/2020 | Felipe Vieira | felipevieira.com.br | Geral

Workshop do Bem: Curso de Moda da Unisinos confecciona
máscaras de tecido para doação
http://felipevieira.com.br/site/detalhes-noticia/?id=140261

Toda a produção será entregue para comunidades carentes de São Leopoldo na próxima segunda-feira (20). Foto: Divulgação

Um Workshop do Bem está sendo realizado pelo curso de Moda da Unisinos. Até sexta-feira (17), alunos e professores aproveitam a
quarentena confeccionando máscaras de tecido. E toda produção será doada. “O nosso curso é super engajado com o mercado, mas
também é muito engajado com causas sociais. Essa ação surgiu do fato de estarmos sempre olhando para o que as pessoas precisam
e como podemos ajudar”, explica a coordenadora do curso, Juliana Bortholuzzi.
A ação tem apoio e parceria da Eduarda Galvani Atelier que disponibilizou tecidos para a confecção dos alunos e também está
trabalhando na produção das máscaras. Juliana conta que ela e a outra coordenadora, Luciana Borges, estão muito felizes, pois os
alunos abraçaram a ideia do projeto mesmo em meio ao momento de pandemia que estamos vivendo. “O nosso workshop é sempre
na décima semana de aula, naquele momento em que a gente para o curso e traz uma marca ou cliente parceiro para alguma ação.
Dessa vez, mudamos o parceiro e mudamos a proposta para fazer uma ação social, um Workshop do Bem”, afirma orgulhosa.
A iniciativa tem objetivo de engajar toda comunidade acadêmica da Unisinos. E até quem não for da Universidade pode participar.
As máscaras confeccionadas devem ser entregues na recepção da Unisinos Porto Alegre, na próxima segunda-feira, 20/3, das 13h às
21h. Após, elas serão doadas para comunidades carentes de São Leopoldo.

17/04/2020 | Felipe Vieira | felipevieira.com.br | Geral

Esteio terá pesquisa inédita sobre coronavírus

http://felipevieira.com.br/site/detalhes-noticia/?id=140473

A Prefeitura de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está realizando, junto a quatro universidades gaúchas, um estudo
inédito sobre a presença do coronavírus no Município. Intitulado “Perfil epidemiológico, genômico e clínico do vírus SARS-CoV2
causador de COVID-19”, o levantamento inova ao realizar um amplo estudo epidemiológico, detalhado em 12 objetivos específicos,
capaz de estimar a prevalência da infecção, acompanhar a evolução da doença, avaliar padrões moleculares virais por meio de
sequenciamento genético e indicar evidências e estratégias para o fim do distanciamento social.
A produção de pesquisas científicas é uma das principais ferramentas para entender o novo coronavírus (COVID-19) e buscar meios
para reduzir a disseminação da doença e soluções para enfrentá-la. O Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) analisa a
pesquisa em Brasília, por sua relevância.
A Prefeitura de Esteio prevê destinar quase R$ 400 mil para o estudo, valores que serão utilizados para a aquisição de 2 mil testes
rápidos e moleculares, kits de proteção individual e remuneração da equipe responsável pela coleta. A análise será desenvolvida por
pesquisadores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), da Unisinos e da Universidade Feevale.
A proposta é realizar a testagem da população esteiense, junto à aplicação de um questionário, como forma de mapear e acompanhar
o comportamento da população em relação à COVID-19 e reportar o que aconteceu com os participantes do levantamento que
testaram positivo para a doença. A previsão é que o trabalho de campo inicie em maio.
A pesquisa também prevê o sequenciamento genético (análise da composição do vírus) das amostras positivas. Isso auxiliará a
identificar padrões da doença, informações que serão comparadas com as disponíveis em bancos de dados públicos, no Brasil e no
exterior, de pacientes com coronavírus e de casos registrados em outros surtos de síndromes respiratórias recentes (como a H1N1).
A intenção é descrever a evolução do vírus, identificando suas eventuais mutações, as mudanças em sua capacidade de transmissão e
a variação das manifestações clínicas apresentadas. Os resultados poderão ajudar no desenvolvimento de ações de controle ao
coronavírus e também na criação de soluções para futuros casos ou surtos.
“O sequenciamento vai permitir entender as composições molecular e genética do vírus e, por meio da comparação com informações
já disponíveis de outros estudos, verificar seu perfil e suas possíveis mutações”, destaca a coordenadora da pesquisa, Prof. Dra.
Claudia Thompson, docente do Programa de Pós-Gradução em Ciências da Saúde da UFCSPA.
Conforme o projeto da pesquisa, o levantamento de dados deve ter duração de dois meses, com realização de coletas pelos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a cada 15 dias. A estimativa é abranger uma amostra com cerca de 2 mil
participantes. “Como o teste será a domicílio, vamos necessitar a colaboração da população em receber as equipes da pesquisa. A
ideia é aplicar o questionário a todos os moradores da residência, possibilitando à pessoa saber se está com o vírus ou não e também
colaborando com a coletividade a partir dos resultados do teste, que poderão ser usados como base para a tomada de decisões pelos
gestores públicos, por exemplo”, afirmou Claudia.
A Prefeitura também dará acesso aos pesquisadores aos relatórios de exames moleculares coletados pelo Município, com uma
estimativa de 3 mil pessoas testadas, bem como ao prontuário eletrônico de pacientes que apresentarem resultado positivo para
COVID-19 (desde que a pessoa autorize o uso das informações). A intenção é disponibilizar os resultados do estudo para a
comunidade em geral em um painel visual online (dashboard). Outro recurso eletrônico que permanecerá como legado para a
Administração Municipal é o aplicativo a ser criado para aplicação do questionário, que reunirá as informações para a Prefeitura em
um banco de dados, podendo ser utilizado em outros levantamentos.
“O estudo trará contribuições à saúde e à gestão pública de curto prazo, ajudando governos e a sociedade a agir neste momento de
pandemia, mas também subsidiará o estabelecimento de estratégias e ações de médio a longo prazo, pela profundidade com que a
pesquisa se propõe a analisar o vírus e os pacientes por ele afetados”, ressalta o prefeito Leonardo Pascoal. “O conhecimento sobre a
doença auxiliará a Administração Municipal na definição de medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus incluindo, por
exemplo, o grau de flexibilização das atividades econômicas e em que medida a circulação de pessoas deve ser restringida”, conclui
o chefe do Executivo esteiense.
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Região e Feevale assinam cooperação para testar Covid 19
http://www.saosebastiaodocai.rs.gov.br/site/2020/04/17/regiao-e-feevale-assinam-cooperacao-para-testes-do-covi-19/

Conforme havia sido anunciado na semana passada, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Caí (Cis-Caí) e a
Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, oficializaram ontem, dia 16, parceria para que instituição de ensino faça testes
laboratoriais para detecção da Covid 19, o novo coronavírus. Fazem parte do acordo os municípios de São Sebastião do Caí, Alto
Feliz, Brochier, Maratá, Harmonia, Feliz, São José do Hortêncio e Tupandi.
O acordo de cooperação foi assinado pelo reitor da Feevale, Cleber Prodanov, e pelo presidente do Cis-Caí e prefeito de Harmonia,
Carlos Alberto Fink. Esses municípios somam-se a Esteio, Rolante e 12 cidades integrantes da Associação dos Municípios do Vale
do Rio dos Sinos (Amvars), que já vinham sendo beneficiadas. O reitor Cleber Prodanov lembra que esta é uma ação que tem como
objetivo apoiar as comunidades, além de desafogar os laboratórios oficiais. “A Universidade Feevale vem buscando desenvolver
ações tecnológicas e inovadoras, visando dar apoio às municipalidades para o enfrentamento da pandemia”, afirma.
Sobre os testes
Todas as amostras são coletadas nos espaços de saúde dos municípios e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia Biologia
Molecular da Universidade Feevale. Para os testes, são coletadas amostras de secreção respiratória dos pacientes que têm suspeita de
estarem infectados.
Os exames ficam prontos de 24 a 48 horas a partir do recebimento das amostras e os resultados divulgados por cada município. Essa
é a principal vantagem da parceria, já que em virtude da demanda, o Laboratório Central do Estado (Lacen) está levando 72 horas ou
mais para emitir os laudos definitivos.

17/04/2020 | Rádio Progresso | radioprogresso.com.br | Geral

Coronavírus nas aldeias indígenas: possibilidade preocupa
coordenador do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e indígena
https://www.radioprogresso.com.br/coronavirus-nas-aldeias-indigenas-possibilidade-preocupa-coordenador-do-nucleo-de-estudos-afro-brasileiro-e-ind
igena/

Conhecedor da situação da saúde dos índios não só no Rio Grande do Sul mas no Brasil, o coordenador do Núcleo de Estudos
Afro-brasileiro e indígena e professor da PUC, Edison Hutner, falou à redação da Rádio Progresso sobre a preocupação com a
propagação do coronavírus nas aldeias indígenas do estado.
Segundo ele, muitos integrantes das aldeias precisam se deslocar até os centros para a venda de artesanato, e, se algum índio se
infectar com o coronavírus e levá-lo às aldeias, a propagação bem como a dificuldade em contê-lo será muito maior.
“Sabemos da falta de recursos para atender essa população, e precisamos sim nos preocupar e dar a devida atenção aos índios do Rio
Grande do Sul e do Brasil” enfatiza o professor, que está preocupado com a falta de sensibilidade, também, por parte dos órgãos
federais, que não emitiram nenhuma portaria para proibir a saída dos índios.
Neste sentido, a orientação do coordenador é para que os índios evitem deixar suas aldeias, e sigam rigorosamente as orientações
repassadas à população em geral.
A orientação do professor, caso algum índio sinta sintomas parecidos com os do coronavírus, é para que imediatamente procure a
Secretaria de Saúde do município, que vai tomar as medidas necessárias.
Fonte: Rádio Progresso de Ijuí
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Faculdade oferece mais de 20 cursos gratuitos durante a pandemia
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge2/noticias/2020/04/735021-faculdade-oferece-mais-de-20-cursos-gratuitos-durante-a-pandemia.html

Estácio transmite quase 15 mil aulas por semana
Além do Ensino Básico, a pandemia afetou os segmentos de graduação e pós-graduação. A Estácio, uma das instituições referência
em ensino a distância no Brasil há 10 anos, com 41 polos no Rio Grande do Sul, usou de sua experiência para adaptar as aulas
presenciais rapidamente.
O foco foi garantir a continuidade acadêmica, a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e colaboradores. "Essa é uma situação
excepcional e de transição até que tenhamos retorno da normalidade", diz a diretora nacional de Ensino da Estácio, Juliana Matos.
A faculdade, que tem unidade no Centro Histórico de Porto Alegre, está transmitindo as lições ao vivo pela internet, totalizando
quase 15 mil aulas por semana para atender os 300 mil alunos da modalidade presencial. A experiência foi classificada como ótima
ou muito boa por cerca de 80% do público, conforme a instituição.
"É preciso deixar claro que não é a oferta dos cursos do nosso portfólio EaD. É uma solução diferente, temporária, uma rápida
resposta à crise. O mesmo professor está igualmente escalado para a aula, no mesmo horário, com o mesmo conteúdo. Só a sala de
aula é diferente. Há espaço para chat, dúvidas, discussões e toda a interação possível, e essas aulas ficam gravadas para futuras
consultas", detalha Juliana.
Para que todos os estudantes tenham acesso aos vídeos, a Estácio fechou parceria com operadoras de telefonia para oferecer pacotes
e planos de dados com condições diferenciadas para os alunos. Além disso, foi criado um canal de comunicação para identificar
quem precisa de atenção ou suporte adicional.
"Sabemos que o isolamento social pode ser um grande desafio. Para tornar esses dias mais proveitosos e cheios de conhecimento,
estamos disponibilizando, gratuitamente, para o público em geral cursos para esse período de quarentena. Também montamos uma
solução de vestibular on-line", conta.
A Estácio, que usa uma ferramenta da Microsoft, o app Teams, acredita que o momento será enriquecedor para a educação e
mostrará ainda mais a importância do comprometimento do estudante em seu desenvolvimento pessoal. "Não existe distância
quando nosso aluno interage e participa ativamente."
Confira a lista de cursos gratuitos da Estácio:
Administração
Planejamento de carreira
Comportamento Organizacional
Teoria Geral da Administração
Contabilidade Básica
Cozinha Brasileira - Norte & Nordeste
Cozinha Brasileira - Centro-Oeste, Sul & Sudeste
Técnicas de Cozinha

Análise de Dados
Algoritmos
Computação em Nuvem
Projeto Assistido por um Computador
Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos
Paradigmas de Linguagem de Programação
Engenharia de Produto
Engenharia da Qualidade
Mobilidade e Sistemas de Transportes
Teoria das Estruturas II
Teoria e História do Paisagismo
História da Educação
Língua Portuguesa: Estrutura Básica
Didática
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Infância
Língua Portuguesa
História da Educação
Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação
Mais informações em cursosgratuitos.estacio.br

