
 
 

 

Boletim FORCAMPI nº 01/2020 

 

Ações dos campi fora de sede e multicampi das instituições 
federais de ensino no enfrentamento dos efeitos da 

COVID-19 

 

Apresentação: 

Os campi oriundos da política de expansão do ensino federal, vinculados à            
universidade e institutos federais, apresentam forte vínculo com as demandas sociais,           
culturais e econômicas de suas regiões de atuação. São mais de 300 campi atuando nessa               
perspectiva, contribuindo com o desenvolvimento regional e com a redução das assimetrias            
sociais historicamente instaladas no interior do país. 

Nesse sentido, diante da emergência social e humanitária resultante da crise           
epidemiológica da COVID-19, diversas unidades de campi em todo o país mobilizaram sua             
infraestrutura e recursos humanos para atuar em diversificadas frentes integradas específicas. 

Esse breve relatório busca apresentar, a partir de exemplos capilarizados pelas           
regiões do país, a tradução do envolvimento, comprometimento e, principalmente, o caráter            
imprescindível da existência dos campi interiorizados como atores na produção de ações            
emergenciais e políticas públicas consistentes em suas regiões. 

A seguir são compiladas as ações e os respectivos links de notícias sobre as ações               
desenvolvidas ou em desenvolvimentos pelos campi das Instituições Federais de Ensino. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE 
 

CAMPUS SEDE 
 

1. Criação de Comitê Local de prevenção ao Coronavírus (Covid-19) 
http://ww3.uag.ufrpe.br/informativos 

 
2. Orientações à comunidade acadêmica sobre prevenção ao novo Coronavírus 

http://ww3.uag.ufrpe.br/informativos 
 
3. Participação na reunião das instituições integrantes do Consórcio Pernambuco Universitas (UFRPE,           

UFPE, UPE, UFAPE, Unicap e Univasf) 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/15/universidades-e-instituicoes-de-ensino-tecnico-
suspendem-aulas-em-pernambuco.ghtml 

 
4. Criação da Plataforma "Encontre & Compre" 

http://www.blogdocarloseugenio.com.br/2020/03/alternativas-para-comerciantes-ufape.html 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

 
CAMPUS SOBRAL 

 
1. Produção de EPIs e/ou outros equipamentos para abastecimento do sistema de saúde estadual 

https://great-ufc.github.io/coronavirus/ 

 

 

2 

http://ww3.uag.ufrpe.br/informativos
http://ww3.uag.ufrpe.br/informativos
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/15/universidades-e-instituicoes-de-ensino-tecnico-suspendem-aulas-em-pernambuco.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/15/universidades-e-instituicoes-de-ensino-tecnico-suspendem-aulas-em-pernambuco.ghtml
http://www.blogdocarloseugenio.com.br/2020/03/alternativas-para-comerciantes-ufape.html
https://great-ufc.github.io/coronavirus/


 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT 

 
CAMPUS CATALÃO 

 
1. Comitê Interno da UFCAT realiza ações junto à comunidade no combate ao novo coronavírus 

https://catalao.ufg.br/n/125569-comite-interno-da-ufcat-realiza-acoes-junto-a-comunidade-no-combate-a
o-novo-coronavirus 

 
2. PET- UFCAT realiza o I Integra Saúde: família, escola e comunidade 

https://catalao.ufg.br/n/125491-pet-ufcat-realiza-o-i-integra-saude-familia-escola-e-comunidade 
 
3. Rede de comunicação formada por universidades e instituições de pesquisa se une em GO no combate 

à pandemia de Coronavírus 
https://catalao.ufg.br/n/125388-rede-de-comunicacao-formada-por-universidades-e-instituicoes-de-pesq
uisa-se-une-em-go-no-combate-a-pandemia-de-coronavirus 

 
4. Ações desenvolvidas no RU para prevenção do risco de contaminação pelo COVID-19 

https://ccom.catalao.ufg.br/n/125227-acoes-desenvolvidas-no-ru-para-prevencao-do-risco-de-contamin
acao-pelo-covid-19 

 
5. UFCAT comunica atendimento à solicitação da Secretaria Estadual de Saúde e divulga plano de ação 

elaborado junto aos cursos de Saúde e UAs de Química e Biotecnologia 
https://catalao.ufg.br/n/125325-5-nota-a-comunidade-academica-coronavirus 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 

 
CAMPUS CARAÚBAS 

 
1. Produção de Álcool 70% glicerinado e Álcool Gel 70%. 

https://assecom.ufersa.edu.br/2020/03/25/ufersacontracovid19-universidade-vai-montar-frentes-de-trab
alho-de-combate-a-covid19/ 

 
2. Impressão 3D de equipamentos hospitalares. 

https://assecom.ufersa.edu.br/2020/03/25/ufersacontracovid19-universidade-vai-montar-frentes-de-trab
alho-de-combate-a-covid19/ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

 
CAMPUS ERECHIM 

 
1. Arrecadação financeira para a compra de alimentos da agricultura familiar e de artigos de higiene, para                

doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. 
https://jornalboavista.com.br/28032020solidariedade-em-tempos-de-pandemia-faca-sua-doacao 

 
2. Campanha de doação de alimentos - Unidos Somos Mais Fortes. 

https://jornalboavista.com.br/26032020uffs-ifrs-uergs-e-entidades-arrecadam-alimentos-nesse-moment
o-de-isolamento-social 

 
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL 

 
1. Programa de rádio para orientações à comunidade sobre o COVID-19 

http://www.campoabertofm.com.br/pagina.php? 
 
2. Doação de materiais de higiene para hospital 

https://www.facebook.com/uffslaranjeirasdosul/photos/a.109483360699881/109472377367646/?type=3
&theater 

 
3. Ampliação dos auxílios socioeconômicos e auxílio emergencial 

https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/assuntos-estudantis/auxilios-socioeconomicos/apresen
tacao-dos-auxilios-socioeconomicos 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - UFJ 

 
CAMPUS JATAÍ 

 
1. Campanha para arrecadar gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene 

https://www.instagram.com/p/B-P6xE1DR3I/ 
 
2. Campanha com Informações sobre o coronavírus 

https://www.instagram.com/p/B-HmJB0jjqe/ 
 
3. Campanha de arrecadação de EPIs 

https://www.instagram.com/p/B-A48v8jDXw/ 
4. Campanha sobre o coronavírus 

https://www.instagram.com/p/B9H82pnjVb_/ 
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5. Central Humanizada de Informações sobre o coronavírus 

https://portalufj.jatai.ufg.br/n/125647-instalada-central-humanizada-de-orientacoes-sobre-o-novo-corona
virus 

 
6. Projeto de Extensão - Informações sobre o coronavírus à comunidade surda de Jataí 

https://portalufj.jatai.ufg.br/n/125526-projeto-de-extensao-da-ufj-traz-informacoes-sobre-o-coronavirus-a
-comunidade-surda-de-jatai 

 
7. União da rede de comunicação para combate ao vírus - campanha de comunicação 

https://portalufj.jatai.ufg.br/n/125389-rede-de-comunicacao-formada-por-universidades-e-instituicoes-de
-pesquisa-cientifica-se-une-em-goias-para-fortalecer-combate-a-pandemia-de-coronavirus 

 
8. UFJ participará de campanha nacional de vacinação de prevenção ao H1N1 

https://portalufj.jatai.ufg.br/n/125342-comunicado-n-6 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 
 

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 
 
1. Cuidados com a saúde mental do estudante durante o período de isolamento social 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/27/cuidados-com-a-saude-mental-do-estudante-durante-o-periodo-
de-isolamento-social/ 

 
2. Efeitos da Covid-19 no sistema respiratório 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/26/efeitos-da-covid-19-no-sistema-respiratorio/ 
 
3. UFJF-GV divulga informações e orientações no combate ao coronavírus 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/25/ufjf-gv-orienta-sobre-prevencao-e-cuidados-com-a-saude-duran
te-a-quarentena/ 

 
4. Confira dez passos para proteger sua saúde mental em períodos de isolamento 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/25/confira-dez-passos-para-proteger-sua-saude-mental-em-period
os-de-isolamento/ 

 
5. GTE da UFJF-GV apresenta esclarecimentos sobre possíveis tratamentos para o novo coronavírus 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/24/gte-da-ufjf-gv-apresenta-principais-avaliacoes-de-opcoes-terap
euticas-para-tratamento-do-novo-coronavirus/ 
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6. Departamentos de Odontologia e Fisioterapia repassam materiais de consumo ao Hospital Municipal de             

Governador Valadares 
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/23/departamentos-de-odontologia-e-fisioterapia-doam-materiais-de
-consumo-ao-hospital-municipal-de-governador-valadares/ 

 
7. Confira as questões mais frequentes sobre o coronavírus 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/21/confira-as-questoes-mais-frequentes-sobre-o-coronavirus/ 
 
8. Grupo de Trabalho da UFJF-GV cria nota técnica sobre o novo coronavírus 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/19/grupo-de-trabalho-da-ufjf-gv-cria-nota-tecnica-sobre-o-novo-cor
onavirus/ 

 
9. Prefeitura de Governador Valadares divulga boletim epidemiológico sobre a Covid-19 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/18/prefeitura-de-governador-valadares-divulga-boletim-epidemiolo
gico-sobre-a-covid-19/ 

 
10.UFJF participa de reunião do Sistema de Comando em Operações de GV 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/03/ufjf-participa-de-reuniao-convocada-do-sistema-de-comando
-em-operacoes-de-gv 

 
11.Núcleo de estudos da UFJF-GV discute o papel do fisioterapeuta nos cuidados ao paciente                           

hospitalizado por Covid-19 
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/03/nucleo-de-estudos-da-ufjf-gv-discute-o-papel-do-fisioterapeuta-
nos-cuidados-ao-paciente-hospitalizado-por-covid-19/ 

 
12. Egressos da UFJF-GV relatam rotina de trabalho e desafios no combate ao coronavírus 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/03/egressos-da-ufjf-gv-relatam-rotina-de-trabalho-e-desafios-no
-combate-ao-coronavirus/ 

 
13. Professora da UFJF-GV explica a eficácia do álcool 70% na prevenção à Covid-19 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/02/professora-da-ufjf-gv-explica-a-eficacia-do-alcool-70-na-prev
encao-a-covid-19/ 

 
14.Docente da UFJF-GV analisa a importância da Atenção Primária à Saúde no combate à Covid-19 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/01/docente-da-ufjf-gv-analisa-a-importancia-da-atencao-primaria-a
-saude-aps-no-combate-a-covid-19/ 

 
15.Desigualdade de gênero em tempos de pandemia e isolamento 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/04/06/desigualdade-de-genero-em-tempos-de-pandemia-e-isolament
o/ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO -UFMA 
 

CAMPUS IMPERATRIZ 
 
1. Professoras de Jornalismo de Imperatriz produzem podcast e promovem campanha beneficente 
     https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55961 
 
2. Projetos de pesquisa de Imperatriz buscam a valorização de produtores locais e seguem ativos 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=56005 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
 

CAMPUS CHAPADÃO DO SUL 
 
1. Atendimento psicológico e social remoto 

https://cpcs.ufms.br/atendimento-psicologico-e-social-remoto-para-todos-os-campus/ 
 
2. Oferta de cursos a distância para capacitação e bem-estar da comunidade acadêmica 

https://cpcs.ufms.br/conheca-cursos-a-distancia-para-capacitacao-e-bem-estar/ 
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA 

CAMPUS ORIXIMINÁ - CORI 
 

1. Diluição de Álcool em conjunto com o Laboratório de Qualidade da água da Prefeitura Municipal de                
Oriximiná 
https://www.facebook.com/lc.qa.1/posts/209708276929328 
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CAMPUS MONTE ALEGRE 

 
1. Laboratórios da Ufopa produzem equipamentos de proteção para profissionais de saúde 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/laboratorios-da-ufopa-produzem-equipamentos-de-pro
tecao-para-profissionais-de-saude/ 

 
2. Ufopa lança edital para auxílio alimentação a estudantes e dependentes no período de enfrentamento              

ao coronavírus 
http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-lanca-edital-para-auxilio-alimentacao-a-estudant
es-e-dependentes-no-periodo-de-enfrentamento-ao-coronavirus/ 

 
3. Ufopa oferece serviço psicológico online para enfrentamento à crise da pandemia 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-oferece-servico-psicologico-online-para-enfrent
amento-a-crise-da-pandemia/ 

 
4. Laboratório da Ufopa cria guia de cuidados com alimentação durante pandemia 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/laboratorio-da-ufopa-cria-guia-de-cuidados-com-alime
ntacao-durante-pandemia/ 

 
5. Municípios da região recebem equipamentos de proteção produzidos pela Ufopa para profissionais de             

saúde 
http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/municipios-da-regiao-recebem-equipamentos-de-prote
cao-produzidos-pela-ufopa-para-profissionais-de-saude/ 

 
6. Instituição do Comitê Permanente de Crise para Prevenção e Combate ao Coronavírus (Covid-19) na              

Ufopa, objetivando acompanhar a evolução do cenário epidemiológico do coronavírus (Covid-19) e            
divulgar diariamente recomendações à comunidade acadêmica para o enfrentamento da pandemia. 
http://www.ufopa.edu.br/ufopa/coronavirus/ 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL 

 
CAMPUS PELOTAS 

 
1. Comitê Interno para Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/covid-19/ 
 
2. Covid-19: UFPel coordena estudo populacional sobre a pandemia no RS 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/26/covid-19-ufpel-coordena-estudo-populacional-sobre-a-pandemia-
no-rs/ 
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3. UFPel oferece ambiente virtual como atividade no isolamento 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/27/ufpel-oferece-ambiente-virtual-como-atividade-no-isolamento/ 
 
4. UFPel produz máscaras de proteção para profissionais do SUS 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/26/ufpel-produz-mascaras-de-protecao-para-profissionais-do-sus/ 
 
5. Produção de álcool em gel 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/23/solidariedade-projeto-alcool-gel-recebe-mais-de-500-inscricoes/ 
 
6. Leitos para pacientes COVID19 no Hospital Universitário 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/25/he-cria-23-leitos-exclusivos-para-tratar-pacientes-com-coronavir
us/ 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
 

CAMPUS MATINHOS 
 
1. Produção álcool 70 líquido a prefeituras municipais 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/ufpr-litoral-produz-alcool-70-para-doacao/ 
 
2. Plataforma Informativa “UFPR Contra o Coronavírus” 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/corona/ 
 
3. Mapeamento do COVID-19 pelo Projeto de Extensão “Observatório do Litoral Paranaense” 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/projeto-de-extensao-mapeia-coronavirus-no-estado-do-paran
a/ 

 
4. Atuação em rede para o atendimento emergencial de populações vulneráveis no Litoral Paranaense 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/ufpr-litoral-incentiva-trabalho-em-rede-diante-a-pandemia/?fb
clid=IwAR3VjcddMm8HS7NX268d9lfh4prkFphg7nIJRkWYwpNPO3cdMAmQJLoxz74 

 
CAMPUS PALOTINA 

 
1. Produção e controle de qualidade de álcool como higienizador de mãos 

http://www.prppg.ufpr.br/integra/index.php/home/ufpr-mais-perto/ 
 
2. Análise microbiológica e de controle de qualidade do álcool produzido 

https://www.facebook.com/lacomaufpr/ 
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CAMPUS JANDAIA DO SUL 

 
1. Produção de máscaras através de impressoras 3D 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-participa-da-producao-de-mascaras-de-protecao-ao-coronavi
rus-em-impressoras-3d/ 

 
2. Produção e doação de álcool 70 e máscaras viseira para hospital Santa Clara de Colorado 

http://www.jandaiadosul.ufpr.br/coronavirus/universidade-doa-alcool-70-e-mascaras-viseira-para-hospit
al-santa-clara-de-colorado/ 

 
 

CAMPUS TOLEDO  
 
1. Tradução de artigos científicos sobre a COVID-19. 

http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-covid-19/ 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 
 

CAMPUS CURITIBANOS 
 

 
1. Produção de álcool 70% 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/iniciativa-de-professor-
da-ufsc-produz-alcool-70-em-curitibanos/8432898/ 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
 

1. Produção de álcool em gel 
https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7888 

 
2. Doação de EPIs para Secretarias Municipais de Saúde 

http://www.ufsj.edu.br 
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3. Produção de Sabonete líquido 

http://www.ufsj.edu.br 
 
4. Cursos de capacitação para profissionais de saúde sobre Covid19 

http://www.ufsj.edu.br 
 
5. Grupos de discussão (Lives) no Instagram da UFSJCCO 

http://www.ufsj.edu.br 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL 

 
CAMPUS VARGINHA 

 
1. Cessão do espaço para utilização da UPA 

https://www.blogdomadeira.com.br/2020/03/coronavirus-unifal-em-varginha-cede-espaco-para-upa/ 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA 
 

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA 
 
 
1. Comitê de enfrentamento ao COVID-19 

https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/coronavirus 
 

2. Criação do Comitê Institucional de enfrentamento ao COVID-19 CIEC 
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/boletim_de_servico_no_19_de_13_d
e_marco_de_2020.pdf 
 
 

11 

http://www.ufsj.edu.br/
http://www.ufsj.edu.br/
http://www.ufsj.edu.br/
https://www.blogdomadeira.com.br/2020/03/coronavirus-unifal-em-varginha-cede-espaco-para-upa/
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/coronavirus
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/boletim_de_servico_no_19_de_13_de_marco_de_2020.pdf
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/boletim_de_servico_no_19_de_13_de_marco_de_2020.pdf


 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 
 

CAMPUS DOM PEDRITO 
 
1. Doação de materiais para a Secretaria de Saúde do município 

https://unipampa.edu.br/portal/campus-dom-pedrito-doa-materiais-para-atendimento-emergencial-covid-
19 

 
2. Campanha de doação de alimentos para acadêmicos em estado de vulnerabilidade durante a             

suspensão das atividades 
https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/page/2/ 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA DO PARANÁ - UTFPR 
 

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 
 

1. Disponibilização das instalações do Campus para as organizações de saúde do município 
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/cornelio-procopio/campus-cp-disponibiliza-ambientes-para-atendimento
-medico-a-populacao 

 
2. Produção de máscaras de acetato para os profissionais de saúde (em fase de testes) 

http://www.utfpr.edu.br/noticias/cornelio-procopio/covid-19-campus-cp-e-parceiros-produzem-mascaras-
de-protecao-aos-profissionais-de-saude 

 
 

CAMPUS CURITIBA 
 
1. Sistema de Filtragem Ativa de Patógenos 

https://www.facebook.com/SistemaDeFiltragemDePatogenosUTFPR 
 
2. Produção de Álcool em Gel 70 

https://www.facebook.com/AlcoolEmGelUTFPR 
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3. Respiradores de Baixo Custo 

https://www.facebook.com/RespiradorDeBaixoCustoUTFPR 
 
4. Vestimentas, máscaras e dispositivos UV e geradores de ozônio 

https://www.facebook.com/VestMascEDispUVEGerDeOzonioUTFPR 
 
5. Produção de máscaras Face Shield 

https://www.facebook.com/MascarasFaceShieldUTFPR 
 
6. Produção de máscaras de TNT para comunidade 

https://www.facebook.com/MascarasParaComunidadeUTFPR 
 

7. Produção de álcool em gel para hospitais 
https://www.youtube.com/watch?v=GvlEMRQEf04 

 
https://www.bandab.com.br/cidades/projeto-da-utfpr-doam-mais-de-600-litros-de-alcool-gel-para-hospita
is/ 

 
https://www.facebook.com/comunicautfpr/videos/1051067028626999/ 

 
8. Estudantes da UTFPR recebem doações de cestas básicas 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVvkczFIIc 
 
9. Doação de itens de higiene a catadores de materiais recicláveis 

https://ecampus.ct.utfpr.edu.br/2020/deaau-faz-acao-emergencial-para-doar-itens-de-higiene-a-catador
es-de-materiais-reciclaveis/?fbclid=IwAR122sdZ7hNYloF1TIiFlBbHLXc9VvlmbruDmIqnsZ2b6ObqruG04
F3j4uU 

 
10.Orientações sobre confecção de máscaras 

https://m.facebook.com/100011711345467/posts/1061110854289283/?notif_id=1586293204433097&n
otif_t=close_friend_activity&ref=notif 

 
11.Plataforma de comunicação atualizada sobre a COVID-19 

https://www.facebook.com/comunicautfpr 
 
12. Projeto “Canções na Quarentena” 

https://ecampus.ct.utfpr.edu.br/2020/conheca-o-cancoes-na-quarentena-de-gustavo-nishida/?fbclid=IwA
R3UwuWpmgYeDOl_0J4SEyawog45Oz2A7CAKAntGyNfQhyA7YCh1E2TuB_Q 
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