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APRESENTAÇÃO 
Chegamos à nossa décima edição do nosso Boletim COES-COVID/UnB! 
 
Em face da qualidade e das atualizações das informações, nosso Boletim tem sido utilizado como 

referência para a imprensa. Ver abaixo as notícias que utilizaram nossas informações. 
 
Infelizmente, já passamos de 2 milhões de casos confirmados, com mais de 1 milhão e trezentos 

recuperados e chegando à casa de 80 mil mortes! 
No mundo, já ultrapassamos os 14 milhões de casos, com 8 milhões de recuperados e chegando 

aos 600 mil mortos. 
No total, 9 estados mais o DF apresentaram alta de mortes, com os seguintes padrões: 
Subindo: PR, RS, SC, MG, DF, GO, MS, MT, RO e TO; 
Em estabilidade: SP, PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI e SE; 
Em queda: ES, RJ, AC, AM, AP, RR e RN. 

Não nos cansaremos de registrar, sempre, nossa solidariedade para com familiares e amigos de 
todos/as estes/as brasileiros/as que nos deixaram em face desta realidade. 

 
Para facilitar o acesso aos Boletins anteriores, a partir desta edição colocaremos no quadro abai-

xo o número do Boletim e o link para acesso a ele. Basta clicar! 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 
Leia aqui as matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB. 
Boletim do Coes informa comunidade sobre covid-19 e ações de prevenção na UnB 
Confira os destaques da sexta edição do Boletim Informativo do Coes 
Coes publica cartilha com orientações em caso de contágio pelo novo coronavírus 
Sétima edição do boletim do Coes está disponível 
Oitava edição do boletim do Coes alerta para lockdown no DF e teste de vacina na UnB 

  
Já estamos (com)vivendo com a Covid-19 ao nosso lado, ou em nossa casa. Assim, reiteramos a 

leitura da nossa cartilha com as orientações sobre como lidar com a infecção. Acesse-a aqui: Recomen-
dações e orientações do COES sobre como proceder em caso de contágio. 

 
Visitou nosso repositório (Portal da UnB) hoje? 
Contatos: COES-COVID/UnB: coes@unb.br;  
Sala de Situação (FS): sds@unb.br 
Dasu: dasu@unb.br. 

Boa leitura! 
 

Prof. Ileno Izídio da Costa 
Presidente COES-COVID/UnB 

 

http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-2-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-3-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-4-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-4-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-6-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-7-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-8-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-9-BoletimCOES.pdf
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4218-boletim-do-coes-informa-comunidade-universitaria-sobre-covid-19-e-acoes-de-prevencao-na-unb
http://noticias.unb.br/76-institucional/4247-confira-os-destaques-da-sexta-edicao-do-boletim-informativo-do-coe
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4243-coes-publica-cartilha-com-orientacoes-em-caso-de-contagio-pelo-novo-coronavirus
https://noticias.unb.br/76-institucional/4263-setima-edicao-do-boletim-do-coes-esta-disponivel
http://noticias.unb.br/76-institucional/4281-oitava-edicao-do-boletim-do-coes-alerta-para-lockdown-no-df-e-anuncia-que-unb-testara-vacina-contra-a-covid-19
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://repositoriocovid19.unb.br/
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO COORDENADOR – NC 

Nos últimos dias, apresentaram-se novos estudos candidatos a vacinas na luta contra a covid-19, 
mas ainda não há nenhuma em condições de comercialização e uso humano em larga escala. Permane-
cem as buscas para tratamentos cientificamente comprovados que demonstrem a eficácia dos medica-
mentos. 
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No que diz respeito à pandemia no mundo, já são mais de 13 milhões de casos e mais de 500 mil 
óbitos confirmadas laboratorialmente. A Oceania tem permanecido sem grandes problemas, contudo 
são mantidas fortes estratégias de vigilância em saúde. Na Austrália, pequenos aglomerados de casos 
são diagnosticados, mas sob forte monitoramento de contatos e quarentena.  

 
 
Na África, a doença continua avançando em seus territórios, já com pouco mais de meio milhão 

de casos diagnosticados e incremento de 27% de novos casos em relação à semana passada, protagoni-
zada pela África do Sul, com 76% dos casos. Nos demais países, a doença continua em processo de ex-
pansão, porém com baixa capacidade de diagnóstico laboratorial dada às condições históricas de frágil 
capacidade de detecção e resposta às epidemias em países de economia mais vulnerável.  

 
No continente asiático, somam-se casos na Índia em grandes contingentes, e o vírus SARS-CoV2 

continua se espraiando no seu território. Na China, apesar do início da retomada econômica, pequenos 
surtos aparentemente são contidos com fortes estratégias de quarentena coletiva em grandes contin-
gentes. Em países mais ao Sul, como Bangladesh, Butão e ex-países soviéticos, a doença se espalha rapi-
damente.  No Japão, novos aglomerados de casos ainda aparecem e são contidos com comunicação 
social correta e ações de vigilância e controle. A Rússia continua a contribuir com forte incidência e mor-
talidade devido à covid-19.  

 
A Europa ainda enfrenta pequenos surtos na Alemanha, Itália e Espanha. Nas Américas, que ain-

da são epicentro da doença, a covid-19 avança nos estados mais ao Sul (Califórnia, Flórida, Alabama, 
Texas etc) dos Estados Unidos, no México, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia e no Brasil. 
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Em nosso país, a doença ganha as regiões do interior dos estados do Norte e Nordeste, além de 

afetar claramente o interior de São Paulo e os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Contudo, as 
regiões Centro-Oeste e Sul parecem contribuir com a maior incidência de casos neste momento. As cau-
sas que contribuem para esse aumento de casos são a chegada do período seco e mais frio no Centro-
Oeste e o inverno mais rigoroso no Sul.  
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No Distrito Federal, tem ocorrido baixo investimento e não fortalecimento da gestão distrital na 

rede de atenção primária, no que diz respeito à educação continuada, quantidade de profissionais e ao 
trabalho conjunto da atenção primária e vigilância. Este cenário faz com que as cadeias de transmissão 
não sejam adequadamente identificadas, monitoradas e interrompidas de forma a minimizar a incidên-
cia e taxas de transmissão.  
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Ademais, o incentivo ao contato das pessoas, principalmente das camadas mais frágeis da popu-
lação com a retomada de algumas atividades econômicas, parece provocar o aumento de incidência. 
Como consequência, há o aumento de óbitos da covid-19 nas regiões administrativas mais socialmente 
vulneráveis, periféricas e pobres de equipamentos sociais do Estado, levando a aumentar a iniquidade 
social no Distrito Federal.  
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no título para Relatório Completo 

O COES-COVID/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB e da Dasu/DAC, acompanha os casos 
notificados através dos bancos de dados e painéis de monitoramento da Organização Mundial de Sa-
úde (OMS), da Johns Hopkins University, do Ministério da Saúde e das Secretarias de Estado da Saúde 
do país. O Situation Report apresenta, como vai a seguir, semanalmente, a ocorrência e a situação do 
cenário atual da pandemia do novo coronavírus no mundo, no Brasil e no Distrito Federal. 

Veja-os aqui! 

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/DOCS%20SALA%20DE%20SITUAÇÃO/20.05.2020_SITREP.DF.pdf
http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-a-nivel-mundial-3/
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3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB  
1. NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 

A. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR? 

A Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) mantém o acompanhamento de toda a comunida-
de acadêmica da UnB no exterior. Até o dia 16 de julho, 134 docentes, técnicos e discentes permanece-
ram em 22 países no exterior. 

No último dia 10 de julho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o 11º bole-
tim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servidores e alunos se encon-
tram. O gráfico 1 mostra a média móvel (7 dias) de óbitos diários de todos os 22 países e do Brasil e con-
firma tendência de aumento de óbitos nos EUA, resultado de abertura precoce dos serviços não essen-
ciais. Os números continuam preocupantes tanto no Brasil quanto no México. 

Gráfico 1 - média móvel (7 dias) de óbitos diários do Brasil e dos países onde há estudantes e servidores da UnB  

 
Fonte: Our World in Data - https://ourworldindata.org/ 

 
B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 

Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV 

 

C.     MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/DIRAD) da Prefeitura da UnB, membro do 
Coes, informa a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recu-
peração da pandemia de covid-19. Foram realizados serviços de manutenção em 233 banheiros no total 
de 30 prédios, o que representa 89% sobre a demanda levantada de banheiros com a necessidade de 
manutenção (263), restando 11% a serem ainda revisados. Na última semana, foram entregues revisões 
nos seguintes banheiros: FD (14) e SG 10 (4). Atualmente, encontram-se em execução serviços de manu-
tenção nos banheiros da FE 1, FE 3, FE 5, STI, CDT, Laboratório de Termobiologia e seis banheiros do PMI 
(Arquivo Central).  

https://ourworldindata.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SKx5Ck-wW0s
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2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 

Nesta semana de 13 a 17 de julho, os docentes da UnB depositaram as energias na rea-
lização do curso, totalmente on-line, Oficina de Moodle Básico, com carga horária de 20 
horas. O curso é oferecido pelo Centro de Educação a Distância da Universidade de Bra-
sília (Cead/UnB) que possui os especialistas na área de Ambiente Virtual de Aprendiza-

gem (AVA). O acrônimo Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) é uma fer-
ramenta importante para as aulas no modo tradicional presencial e em ambiente remoto.  A UnB dispo-
nibiliza, há algum tempo, essa ferramenta tanto para os cursos da Graduação e da Pós-Graduação.  Por 
outro lado, o Aprender III apresenta inovação tecnológica com mais aplicativos permitindo que as aulas, 
no ambiente remoto, sejam mais interativas.  Além disso, o curso permite que o docente prepare as 
aulas e faça a prática com os seus pares.  Como complemento às ações das práticas docente, o Cead 
disponibiliza o ambiente da Rota de Inovação Universitária (RIU) que reúne diferentes softwares, aplica-
tivos e lives sobre o tema da inovação da Docência Universitária (DU). 

 

Fonte. CEAD/UnB. https://riu.cead.unb.br/formacoes                                                             

Durante esta semana, também foi discutida, nas unidades acadêmicas e administrativas, co-
ordenações de curso e representação estudantil, a proposta do retorno do semestre acadêmico, apro-
vada pelo Cepe para 17/08.  A minuta de resolução foi encaminhada para discussão ampla em toda a 
comunidade universitária. 

Em reunião, 16/7/2020, o Cepe votou o cronograma do calendário acadêmico (a seguir) e in-
corporou as sugestões enviadas pelas unidades acadêmicas e representação estudantil. As alterações e 
inclusões propostas serão apreciadas, mais uma vez, pelo corpo docente, técnico e discente em discus-
são na próxima reunião do Cepe, quinta-feira, 23/7/2020. 

CRONOGRAMA DE AJUSTES NA OFERTA DE MATRÍCULA E CONTINUIDADE DO SEMESTRE 1º/2020 
(aprovado pelo Cepe em 16/07/2020) 

Até 27/07 Colegiado de curso 
Deliberação sobre quais disciplinas deverão ser excluídas e, em casos excepcio-
nais, quais deverão ser incluídas. 

Até 28/07 Coordenador(a) 
Encaminhar para SAA via SEI as alterações necessárias na lista de turmas ofer-
tadas. 

Até 02/08 SAA Divulgação das turmas que foram canceladas e de lista de novas ofertas. 

03/08 a 
10/08 

Estudante 

Prazo para solicitar matrícula em disciplinas. O estudante deverá encaminhar 
pedido para o e-mail da secretária acadêmica do curso ou via solicitação no SI-
GAA. (Canal exclusivo para estudantes que não têm acesso à internet: solicitar 
pelos telefones 3107-0521 ou 3107-0522). 

Até 12/08 Coordenador(a) Encaminhar à SAA via SEI a relação de pedidos de novas matrículas. 

Até 14/08 SAA Registro das alterações no SIGAA/SIPOS (matrícula de alunos). 

A partir de 

15/08 
SAA 

Disponibilização do Atestado de Matrícula após as alterações no SIGAA/SIPOS. 
O Atestado de matrícula poderá ser consultados pelo estudante no portal do 
discente do SIGAA/SIPOS. 

17/08 a 
04/09 

Docentes e estudantes 
Ambientação dos estudantes e dos docentes à metodologia de ensino a ser util-
zada nas disciplinas/turmas.  

Até 18/12 Docentes e estudantes Período de aulas. 

https://riu.cead.unb.br/formacoes
https://www.youtube.com/watch?v=8cX6t40msoo


 
  

11 
 

Assista aqui a entrevista do Decano de Graduação, Prof. Serguio Freitas, sobre a retomada remota 
do calendário. 

  

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) - 
CLIQUE AQUI E VEJA NO PORTAL 

 

 
A SSMAP inicia o boletim desta semana como uma per-
gunta: o que você pensa quando ouve a palavra solidari-
edade? 
 
Os colaboradores do subcomitê pensam em vocês e em 
como pode se fazer a diferença na vida de alguém quando 
existe união! Assim, está reforçado o convite para fortale-
cer essa rede de solidariedade com diferentes ações vin-
culadas à campanha UnB Solidária. 
 
 

 
 
 

 
Você pode contribuir, por exemplo, com a doação de máscaras de tecido em três camadas que 

serão oferecidas para pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iChfUsAnJsw&t=114s
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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Você também pode ajudar a diminuir a angústia e o sofrimento de familiares e de pessoas inter-
nadas pela covid-19 com a doação de tablets ou celulares para facultar a “visita familiar virtual” nos 
hospitais públicos. 

 

 
 

É possível ainda fazer a diferença na vida de um estudante da UnB! Como? Doe ou empreste 
um notebook ou computador que esteja em condições de uso e ajude um futuro profissional a vencer os 
desafios impostos pela covid-19. 
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A equipe do subcomitê recebe todas essas doações por meio do aplicativo Doarti, desenvolvido 
pelo professor da FGA George Marsicano Corrêa. Para doar basta acessar linktr.ee/dasu, baixar o Doar-
ti, disponível no Google play e na Apple store, e se cadastrar no aplicativo. Há ainda os pontos de coleta 
listados no site www.dasu.unb.br. Mais informações pelo e-mail dasu@unb.br. 

 
Outro destaque da semana foi a roda de conversa De que corpo 
estamos falando?, conduzida pela professora Silene Pozzi. Os par-
ticipantes são estudantes das regionais de ensino de Brazlândia e 
Ceilândia e da comunidade universitária da UnB. Em 13 de julho, 
houve a participação de 22 pessoas e foi discutida a temática Di-
versidade Sexual e Afetividade.  

 
 
 
 
 
 
A Terapia Comunitária (Escuta virtual) Online tem atendido as 
comunidades interna e externa de segunda a sexta-feira. Há regis-
tro de 171 participantes na ação, liderada pela psicóloga e tera-
peuta comunitária Doralice Oliveira Gomes com apoio dos tera-
peutas comunitários Hélio Marim, Daneila Rodrigues, Cássia Maria 
Garcia e Fernando Barbosa. A TCI é avaliada como recurso funda-
mental, sobretudo em tempos de pandemia. São muitos os relatos 
que vão da redução de ansiedade e estresse à melhoria nas rela-
ções que as pessoas têm com elas mesmas e com o mundo.  
Por último, mas não menos importante, destaca-se a possibilidade 
de atendimento psicológico em grupo por meio da parceria com a 
Associação Brasiliense de Psicodrama (ABP) e com o apoio da pro-
fessora do Departamento de Psicologia Clínica Maria Inês Gandolfo 

da Conceição. Para mais informações, entre em contato com a Dasu ou aguarde mais novidades no pró-
ximo boletim. 

 

4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
O SCCO, como já de conhecimento, produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao 

contexto da pandemia de covid-19. O material é veiculado no Portal da UnB, nos canais de mídias soci-
ais da Universidade e na programação da UnBTV. Matérias jornalísticas e artigos de opinião foram pu-
blicados esta semana no portal de notícias e divulgados nas redes sociais. 

Para mais informações e atualizações: 
Vídeos: https://www.youtube.com/user/unbtv 
Matérias jornalísticas: https://noticias.unb.br/publicacoes 
Artigos de opinião: https://noticias.unb.br/artigos-main 
Twitter: @unb_oficial - Instagram: @unb_oficial - Facebook: oficialUnB 

file:///C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/DECIMO%20BOLETIM/linktr.ee/dasu
http://www.dasu.unb.br/
mailto:dasu@unb.br
http://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigos-main
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Confira as matérias destaque de 17/07/20: 
Para 30% dos alunos da UnB, acesso à internet é precário ou inexistente:  

https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/para-30-dos-alunos-da-unb-acesso-a-
internet-e-precario-ou-inexistente 

UnB oferece auxílios emergenciais de apoio à inclusão digital:  
https://www.metropoles.com/distrito-federal/unb-oferece-auxilios-emergenciais-de-apoio-a-inclusao-
digital 

Matrículas? Créditos? UnB tira dúvidas de alunos na volta das aulas remotas: 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/matriculas-creditos-unb-tira-duvidas-de-alunos-na-
volta-das-aulas-remotas 

UnB publica edital de apoio à inclusão digital para volta às aulas:  
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/15/interna-ensinosuperior-2019,872337/unb-publica-
edital-de-apoio-a-inclusao-digital-para-volta-as-aulas.shtml 

UnB oferece auxílio emergencial para estudantes sem acesso à internet e computador no DF: 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/07/16/unb-oferece-auxilio-emergencial-para-
estudantes-sem-acesso-a-internet-e-computador-no-df.ghtml 

Estudantes da UNB sem acesso à computadores podem solicitar auxílio: 
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78218458 

Governo estima que pico da covid-19 no DF dure mais de uma semana: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/17/interna_cidadesdf,872878/g
overno-estima-que-pico-da-covid-19-no-df-dure-mais-de-uma-semana.shtml 

Ambulantes voltam às ruas, mas GDF diz haver menos: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/17/interna_cidadesdf,872877/a
mbulantes-voltam-as-ruas-mas-gdf-diz-haver-menos.shtml 

 
Veja o último Boletim covid-19 da UnBTV 

 

5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 

O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho 
(DGP/DSQVT/CEST) já realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho em 38 ambientes dos se-
guintes centros de custo: CO, FAL, FAV, FCE, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, ICS/DAN, IF, IG e SPI. Essas 
unidades mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão do ca-
lendário da UnB.  

As demandas por inspeção devem ser feitas pelo Formulário de Levantamento Situacional, con-
forme solicitação do Coes (SEI n. 23106.036730/2020-18).  

Antes das inspeções, as comissões locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de Acompanha-
mento das Ações de Recuperação (Ccar), criadas em resposta ao Memorando 002/2020 VRT/CCAR 
(23106.040633/2020-20), devem realizar o cadastramento de serviços essenciais, em nível setorial (la-
boratório, secretaria, coordenação), ligados a cada unidade. Também é necessário realizar inspeção 
prévia de tais ambientes seguindo orientações disponibilizadas e supervisionadas pela DSQVT.  

O cadastro e a inspeção prévia são realizados por meio do PowerApps, com licença para até dois 
e-mails por unidade. Um deles pode ser o geral da unidade (unidade@unb.br), que possibilita acesso a 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/para-30-dos-alunos-da-unb-acesso-a-internet-e-precario-ou-inexistente
https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/para-30-dos-alunos-da-unb-acesso-a-internet-e-precario-ou-inexistente
https://www.metropoles.com/distrito-federal/unb-oferece-auxilios-emergenciais-de-apoio-a-inclusao-digital
https://www.metropoles.com/distrito-federal/unb-oferece-auxilios-emergenciais-de-apoio-a-inclusao-digital
https://www.metropoles.com/distrito-federal/matriculas-creditos-unb-tira-duvidas-de-alunos-na-volta-das-aulas-remotas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/matriculas-creditos-unb-tira-duvidas-de-alunos-na-volta-das-aulas-remotas
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/15/interna-ensinosuperior-2019,872337/unb-publica-edital-de-apoio-a-inclusao-digital-para-volta-as-aulas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/15/interna-ensinosuperior-2019,872337/unb-publica-edital-de-apoio-a-inclusao-digital-para-volta-as-aulas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/07/15/interna-ensinosuperior-2019,872337/unb-publica-edital-de-apoio-a-inclusao-digital-para-volta-as-aulas.shtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/07/16/unb-oferece-auxilio-emergencial-para-estudantes-sem-acesso-a-internet-e-computador-no-df.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/07/16/unb-oferece-auxilio-emergencial-para-estudantes-sem-acesso-a-internet-e-computador-no-df.ghtml
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=78218458
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/17/interna_cidadesdf,872878/governo-estima-que-pico-da-covid-19-no-df-dure-mais-de-uma-semana.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/17/interna_cidadesdf,872878/governo-estima-que-pico-da-covid-19-no-df-dure-mais-de-uma-semana.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/17/interna_cidadesdf,872877/ambulantes-voltam-as-ruas-mas-gdf-diz-haver-menos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/17/interna_cidadesdf,872877/ambulantes-voltam-as-ruas-mas-gdf-diz-haver-menos.shtml
https://youtu.be/MqYWXv4Ci1I
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
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qualquer membro das comissões locais. Para cadastro e treinamento de usuários, cada comissão local 
deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicativo.  

O agendamento da inspeção final no local e o encaminhamento de Relatório Técnico de Inspeção 
(RTI) são informados via SEI/UnB e pelos meios informados no cadastro (telefone/e-mail). Vale lembrar 
que o RTI manifesta as seguintes possíveis conclusões para providências: (1) Ambiente adequado para 
as atividades; (2) Ambiente adequado para as atividades, com ressalvas; e (3) Ambiente inadequado 
para as atividades, com urgência nas adequações de Saúde e Segurança do Trabalho.  

O SCGP solicita que, antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais tenham conheci-
mento do documento de Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem implementadas 
no âmbito da Universidade de Brasília para o enfrentamento da covid-19, disponível no processo SEI 
23106.040772/2020-53, Resultado (5263280).  

Em caso de dúvidas no preenchimento do Formulário de Levantamento Situacional, deve-se 
entrar em contato com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEST pelo e-mail 
dgpcest@unb.br. 

 

4. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

Links úteis 
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mun-
dial da Saúde Ministério da Saúde 
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
covid-19 (MS) Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
Plano de Contingência do Coronaví-
rus/SES/GDF Combate às fake news do 
Ministério da Saúde 
Andifes - Tudo o que você precisa saber sobre o 
coronavírus Dados Corona vírus Brasil: 
https://covid.saude.gov.br/ 
https://portal.fiocruz.br/coronavirus 

 
Planos de contingência 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coro-
navírus COVID- 19. Brasília, 2020. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: 
coronavirus Co- vid-19. Versão 5. Brasília, 2020. 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo 
SARS-CoV -2 (Covid 19). 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Enfrentamento psicológico da covid-19 – Documento con-
senso. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Orientações técnicas para contribuir com a prática 
profissional da psicolo- gia. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência Da Universidade de Brasília (UnB) para Enfrenta-
mento da Pandemia de covid-19. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicossocial para En-
frentamento do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para a Universidade de Brasília. 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
mailto:dgpcest@unb.br
https://www.paho.org/bra/
https://www.paho.org/bra/
https://www.saude.gov.br/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
https://www.saude.gov.br/fakenews
https://www.saude.gov.br/fakenews
http://www.andifes.org.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-coronavirus/
http://www.andifes.org.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-coronavirus/
https://covid.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
https://www.sbponline.org.br/2020/03/enfrentamento-psicologico-do-covid-19-documento-consenso
https://www.sbponline.org.br/2020/03/enfrentamento-psicologico-do-covid-19-documento-consenso
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
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WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020. 
 
Boletins 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Boletins Informativos so-
bre Coronavirus (covid-19). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Boletins Epidemiológicos. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. 
 
Bibliografia Sala de Situação 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Infecção humana pelo novo coronaví-
rus (2019- nCoV). Boletim Epidemiológico 2020a; (02). 
LANA, R.M. et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional 
em saúde oportuna e efetiva. Cadernos de Saúde Pública 36, no 3 (2020): e00019620. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional. Anu-
ário Estatístico. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Novel coronavirus (2019-nCoV). Organização 
Mundial de Saúde, 21 de janeiro de 2020. 2020a. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Novel coronavirus (2019-nCoV). Organização Mundial de Saúde, 16 
de março de 2020. 2020b. 
WORLDOMETERS. Coronavirus Update (Live): 197,743 Cases and 7,954 Deaths from covid-19 Virus 
Outbreak - Wor- ldometer. 
ZHOU, Daibing, et. al. Emerging Understanding of Etiology and Epidemiology of the Novel coronavirus 
(covid-19) Infection in Wuhan, China. Preprint. Life Scienses, 19 de fevereiro de 2020. 
 
Estudos Internacionais Recentes 
HOLMES, E.A. et al. Multidisciplinary research priorities for the covid-19 pandemic: a call for ac-
tion for mental health science. The Lancet Psychiatry. 2020. 
SINCLAIR, A.J; DHATARIYA; K; PATEL, M.Guidelines for the management of diabetes in care homes 
during the Covid- 19 pandemic. Diabetes UK Position Statements.2020. 
WANG, C. et al. A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection. Nat Commun 11, 2251 
(2020). WERNECK, G.L; CARVALHO, M.S. A pandemia de covid-19 no Brasil: uma crônica de uma crise 
sanitária anunciada. Cadernos de Saúde Pública. 
 
Artigos brasileiros para a reflexão sobre a covid-19 no país! 

Pandemia - ADORNO, SERGIO texto em Português 

Os coletivos da covid-19 - CARVALHEIRO, JOSÉ DA ROCHA texto em Português 

Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à pandemia 
da Covid-19 no Brasil - HENRIQUES, CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA; VASCONCELOS, 
WAGNER 

texto em Português 

Pandemia pela covid-19 e multilateralismo: reflexões a meio do caminho - 
BUSS, PAULO M.; ALCÁZAR, SANTIAGO; GALVÃO, LUIZ AUGUSTO 

texto em Português 

Ciência e Tecnologia em um mundo de ponta-cabeça -ARBIX, GLAUCO texto em Português 

Avaliação de tecnologias em saúde: tensões metodológicas durante a pandemia de 
covid-19 - CASAS, CARMEN PHANG ROMERO; SILVA, JULIO; CASTRO, RODOLFO; RIBEIRO-
ALVES, MARCELO; FRANCO, CAROLINA MENDES 

texto em Português 

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/boletins-epidemiologicos
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COEcoronavirus-n020702.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COEcoronavirus-n020702.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/07/BE-COEcoronavirus-n020702.pdf
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
https://doi.org/10.1590/0102-311x00019620
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=56%3Aanuario-estatistico&amp;Itemid=687
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=56%3Aanuario-estatistico&amp;Itemid=687
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://doi.org/10.20944/preprints202002.0283.v1
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30168-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30168-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30168-1/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.14317
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.14317
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dme.14317
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200002&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200007&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200025&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200045&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200065&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200077&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
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Modelagem da pandemia covid-19 como objeto complexo (notas samajianas) - 
ALMEIDA FILHO, NAOMAR DE 

texto em Português 

O raciocínio geográfico e as chaves de leitura da covid-19 no território brasileiro - 
GUIMARÃES, RAUL BORGES; CATÃO, RAFAEL DE CASTRO; MARTINUCI, OSÉIAS DA SILVA; 
PUGLIESI, EDMUR AZEVEDO; MATSUMOTO, PATRICIA SAYURI SILVESTRE 

texto em Português 

Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia da covid-19 - 
BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA; PHILIPPI JUNIOR, ARLINDO 

texto em Português 

Análise sistêmica do município de São Paulo e suas implicações para o avanço dos 
casos de covid-19 - JARDIM, VINÍCIUS CARVALHO; BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA 

texto em Português 

A privacidade em tempos de pandemia e a escada de monitoramento e rastreio - 
PALHARES, GABRIELA CAPOBIANCO; SANTOS, ALESSANDRO SANTIAGO DOS; ARIENTE, 
EDUARDO ALTO- MARE; GOMES, JEFFERSON DE OLIVEIRA 

texto em Português 

Interfaces    à    transmissão    e    spillover    do    coronavírus    entre    florestas    e    
cidades  - ACOSTA, ANDRE LUIS; XAVIER, FERNANDO; CHAVES, LEONARDO SUVEGES 
MOREIRA; SABINO, ESTER CERDEIRA; SARAIVA, ANTONIO MAURO; SALLUM, MARIA 
ANICE MUREB 

texto em Português 

covid-19 no Brasil: entre o negacionismo e a razão neoliberal - CAPONI, SANDRA texto em Português 

População negra e covid-19: reflexões sobre racismo e saúde - SANTOS, MÁRCIA 
PEREIRA ALVES DOS; NERY, JOILDA SILVA; GOES, EMANUELLE FREITAS; SILVA, 
ALEXANDRE DA; SANTOS, ANDREIA BEATRIZ SILVA DOS; BATISTA, LUÍS EDUARDO; 
ARAÚJO, EDNA MARIA DE 

texto em Português 

A humanidade encontra sua irrelevância - BUCCI, EUGÊNIO texto em Português 

Análise de redes sociais como estratégia de apoio à vigilância em saúde durante a 
covid-19 - XAVIER,  FERNANDO; OLENSCKI,  JOÃO  RODRIGO  W.; ACOSTA,  ANDRE  
LUIS; SALLUM,  MARIA ANICE MUREB; SARAIVA, ANTONIO MAURO 

texto em Português 

Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-covid-19 - MATTEDI, MARCOS A.; 
RIBEIRO, EDUARDO A. W.; Spiess, Maiko R.; Ludwig, Leandro 

texto em Português 

Saúde e sustentabilidade - VEIGA, JOSÉ ELI DA texto em Português 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200097&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200119&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200141&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200157&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200175&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200191&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200209&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200225&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200245&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200261&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200283&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-40142020000200303&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
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