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APRESENTAÇÃO 
 

Cá está a 13a edição de nosso Boletim COES-COVID/UnB! 
Num momento inigualável e muito triste, chegamos aos três milhões de casos confir-

mados, dos quais dois milhões de recuperados, porém com a infeliz marca de mais de 100 
mil mortes! 

No mundo, já ultrapassamos os mais de 19 milhões de casos, com quase 12 milhões 
recuperados, com 722 mil mortos. 

Fortaleza, Belém, Sobral, Recife e Rio de Janeiro passam de 1.200 mortes/milhão de 
habitantes. 

Neste exato momento, além de registrarmos nossos sentimentos, nosso pesar e nossa 
solidariedade para com familiares e amigos de todos/as estes/as brasileiros/as que nos deixa-
ram em face desta realidade, torna-se imperioso registrar que não precisava ser assim! A ciên-
cia, a academia e os profissionais de saúde alertaram para o comportamento da pandemia. 
Quem não quis ouvir ou ainda não está ouvindo? 

Para facilitar o acesso aos Boletins anteriores, colocamos no quadro abaixo o número do 
Boletim e o seu link de acesso. Basta clicar! 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
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 alerta para lockdown no DF e teste de vacina na UnB 

 Décima edição do boletim Coes atualiza sobre ações para atividades remotas 
Confira as atualizações da 11ª edição do boletim do Coes 

12ª edição do Boletim Coes atualiza informações sobre a pandemia 

Continuamos enfatizando que estamos (com)vivendo com a covid-19 ao nosso lado, ou 
em nossa casa, em uma fase de estabilização com incidência alta de casos. Reiteramos a im-
portância da leitura de nossas orientações sobre como lidar com a infecção. Acesse-a aqui: 
Recomendações 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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-10-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-11-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-12-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/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://noticias.unb.br/69-informe/4314-decima-edicao-do-boletim-coes-atualiza-sobre-de-acoes-apoio-e-capacitacao-para-atividades-remotas
http://noticias.unb.br/69-informe/4333-confira-as-atualizacoes-da-11-edicao-do-boletim-do-coes
http://noticias.unb.br/76-institucional/4352-12-edicao-do-boletim-coes-atualiza-informacoes-sobre-a-pandemia
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://repositoriocovid19.unb.br/
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
mailto:dasu@unb.br
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO COOR-

DENADOR) 

O exercício das atividades científicas permanece à procura também das soluções far-
macológicas para a covid-19. Neste sentido, a UnB, por meio da Faculdade de Medicina e do 
Hospital Universitário, iniciou o ensaio clínico para testar, no Distrito Federal, uma das vacinas 
para a doença, juntando-se a esforços mundiais de prover ferramentas para o controle da do-
ença. Desejamos receber, em breve, boas notícias em relação a esta vacina.  
 

 

 
Por outro lado, o vírus Sars-CoV2 continua avançando. A Oceania ainda apresenta no-

vos casos a cada dia, mas, na Austrália, a forte estratégia de detecção, testagem e quarentena 
de infectados parecem ser usadas corretamente. 

Na África, a doença expande-se e já ultrapassa um milhão de casos diagnosticados, 
mais da metade notificados na África do Sul. A covid-19 continua se espalhando em países, 
como Egito, Nigéria e Moçambique. Na Ásia, a Índia assume o processo de aceleração da 
transmissão da doença e deverá ultrapassar o Brasil em pouco tempo.  

Na Europa, Portugal decidiu não receber brasileiros sem que estes comprovem que não 
estão infectados. O norte da Espanha continua com grande contingente de doentes, assim co-
mo casos são identificados em magnitude importante na Itália, França e Reino Unido.  

Nas Américas, o sul dos Estados Unidos mantém a mesma velocidade de transmissão, 
assim como o México, que sofre também com a interiorização da doença no país. Aqui na 
América do Sul, diversos países, como Equador, Chile, Bolívia, Peru apresentam centenas de 
milhares de casos e óbitos derivados da infecção pelo SARS-CoV2.  

O Brasil já ultrapassa os três milhões de casos e cem mil óbitos causados pela covid-19. 
A doença segue o sentido norte-sul no país, bem como avança rapidamente em direção às ci-
dades do interior, já afetando quase 99% dos municípios brasileiros. Muitos estados mantêm 
níveis altos de casos, e o Brasil contabiliza cerca de 50 óbitos por hora há semanas, com per-
centuais altos de ocupação de leitos e sem uma política de rastreamento de contatos e isola-
mentos dos casos em suas casas.  
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Como anda o Distrito Federal? 
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no título para Rela-

tório Completo 
O Coes-Covid/UnB, por meio da Sala de Situação da UnB e da Dasu/DAC, acompanha 

os casos notificados por meio dos bancos de dados e painéis de monitoramento da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), da Johns Hopkins University, do Ministério da Saúde e das Se-
cretarias de Estado da Saúde do país. O Situation Report apresenta, diariamente, a ocorrência 
e a situação do cenário atual da pandemia do novo coronavírus no mundo, no Brasil e no Distri-
to Federal.  

Veja-os aqui! 
 

 

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 
comunidade acadêmica da UnB no exterior. Até o dia 30 de julho, 133 docentes, técnicos e 
discentes permanecem em 22 países no exterior. 

No último dia 31 de julho, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o 
14o boletim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servidores e 
alunos se encontram. O gráfico (abaixo), mostrando a média móvel (sete dias) de óbitos diários 
de todos os 22 países e do Brasil, ilustra a explosão de casos fatais nos EUA, que voltou a ul-
trapassar a faixa de mil óbitos diários. Um dos países que estavam em destaque no controle da 
epidemia, a Austrália, acelerou o número de óbitos diários, o que obrigou o fechamento de ser-
viços não essenciais em cidades nas quais a abertura total havia sido implementada nas se-
manas anteriores. Em nosso país, a média móvel de óbitos diários permanece acima dos mil 
há 28 dias. 

 

 

                                    Fonte: www.ourworldindata.org e Ministério da Saúde da Espanha. 

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://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-a-nivel-mundial-3/
http://www.ourworldindata.org/


 
  

8 
 

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
 

O Guardiões da Saúde é uma aplicação móvel para Android e IOS gratuita para vigilân-
cia participativa em saúde, criado em 2007 pela Proepi (Rede Brasileira de Profissionais de 
Vigilância em Saúde), e que agora com o apoio do Decanato de Graduação (DEG) da Univer-
sidade de Brasília ele foi reformulado para otimizar a vigilância ativa institucional para covid-19.  

Nele os usuários podem registrar diariamente seu estado de saúde e acompanhar, por 
meio do mapa da saúde, o estado de saúde de pessoas próximas, além de ter informações 
sobre medidas de biosegurança para evitar a transmissão do vírus.  

Como universidade pública, entendemos esse auxílio à comunidade não só como um 
dever cívico, mas também como um dos papéis essenciais da universidade e dos alunos que 
dela fazem parte no cuidado da saúde de todo/todas! 

 

 

     Fonte: Equipe COMUNICA-Guardiões do projeto do Guardiões da Saúde. 

 

Veja matéria com mais detalhes aqui no Boletim 39 da UnBTV 

https://www.youtube.com/watch?v=SKx5Ck-wW0s
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C. ESTRATÉGIA EDUCAUNB-COVID-19 
Em 30/7, 5 e 6/8 de 2020, houve as primeiras reuniões de criação de propostas educativas 

com trabalhadores contratados pelas empresas que terceirizam serviços da UnB. Até o mo-
mento, os encontros com recepcionistas, vigilantes e encarregadas de limpeza permitiram defi-
nir um grupo de temáticas de prevenção à covid-19 e propostas de meios para difundi-las em 
materiais de educação/comunicação destinados a seus pares. O papel da equipe da UnB é 
conduzir esses pequenos grupos de profissionais terceirizados – que serão criadores e multi-
plicadores – a desenvolver suas capacidades de educadoras e comunicadoras para seus cole-
gas.  

Ao evitar generalidades já amplamente divulgadas sobre medidas de prevenção, os pro-
dutos precisam ser “personalizados”, quer dizer adaptados especificamente para as situações 
cotidianas de trabalho nos diferentes campi da Universidade. As temáticas: uso de máscara, 
intervenção em caso de aglomerações nos espaços da UnB, medidas de distanciamento social 
em locais pequenos e etiqueta respiratória estão sendo exploradas para produzir gravações, 
histórias de quadrinhos, podcasts e cartazes. Por outro lado, está se discutindo os meios de 
divulgação mais adequados para esses materiais (grupos de WhatsApp já existentes dos pro-
fissionais? Criação de Instagrams específicos? Fotonovelas impressas? Criação de canais 
YouTube?). 

Estão previstas mais duas reuniões com essas três categorias para alcançar as primei-
ras versões de produtos prontos, além do início de atividades com pelo menos mais duas cate-
gorias profissionais. 
 

D. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, mem-

bro do Coes, informa que a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade 
para a fase de recuperação da pandemia do covid-19, depois de concluída a primeira etapa, de 
263 banheiros em 30 prédios, iniciou-se a partir de julho a segunda etapa do trabalho de 
manutenção nos demais banheiros da Universidade. Essa etapa contempla os prédios não 
levantados na etapa anterior. Foram identificados 38 outros prédios a serem levantados, sendo 
assim, foram iniciados os novos levantamentos. 

Nessa segunda etapa, foram levantados até o momento três prédios: Face, Ipol/Irel e 
Reitoria. Na última semana, foi realizado o levantamento no prédio da Reitoria, nos banheiros 
externos aos departamentos. Há outros levantamentos em andamento em cinco unidades da 
Faculdade de Tecnologia: Bloco G, Bloco F, Ceftru, Infralab e Uleg FT. Os serviços dos prédios 
da Face e do IPol/Irel seguem aguardando apresentação de orçamento pela empresa contrata-
da.  

2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)  

Docentes podem aproveitar lives do Cead para auxiliar no ensino remoto  
Na semana de 3 a 7 de agosto, o grupo de docentes do Subcomitê Acadêmico do Comi-

tê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 da UnB (Scac do COES/UnB) e demais do-
centes das Unidades Acadêmicas (UAs), dedicaram-se a configurar as suas disciplinas nas 
Plataformas de Ensino Remoto. Para isso, nos últimos meses, o Centro de Ensino a Distância 
da Universidade de Brasília (Cead/UnB) tem oferecido cursos, lives e tutoriais no Ambiente do 
Moodle Aprender 3.  

A Figura 1 ilustra exemplos de materiais de formação, do Cead, que descrevem o passo 
a passo as funcionalidades do Moodle Aprender 3. Com os tutoriais e as orientações foi possí-
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vel construir uma configuração de disciplina, no formato de aula invertida, com a finalidade de 
dar mais autonomia aos estudantes.  

 

                                               Figura 1. Tutoriais da Plataforma do Moodle Aprender 3 

 
                                                 Fonte. Centro de Ensino a Distância da Universidade de Brasília.  
                                                 Disponível  em:https://sway.office.com/VpAt9TusueN7Czzr?ref=email&loc=play 
 

 
A Figura 2 ilustra um modelo de relatório, para cinco estudantes matriculados, que foi 

gerado na plataforma do Moodle Aprender 3. Assim, cada estudante pode “ticar” em cada par-
ticipação ou atividade realizada e controlar o seu próprio estudo, o que é fantástico para o novo 
modelo de ensino remoto. 
 
 
                                  Figura 2. Relatório preparado com a ferramenta do Moodle Aprender 3 

 

.  
                                      Fonte. Centro de Ensino a Distância da Universidade de Brasília. 

     Disponível em: https://sway.office.com/VpAt9TusueN7Czzr?ref=email&loc=play 
 

https://sway.office.com/VpAt9TusueN7Czzr?ref=email&loc=play
https://sway.office.com/VpAt9TusueN7Czzr?ref=email&loc=play
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3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui e veja no Portal 

 
O destaque da semana é da importante parceria com as unidades acadêmicas para am-

pliar a oferta de cuidado e apoio psicossocial para a comunidade.  

 
No início da noite da última terça-feira (4), foi realizada mais uma 
Oficina Ambientes Virtuais, promovida pela Faculdade de Co-
municação (FAC). A roda de conversa teve como tema a Psicolo-
gia e a volta às aulas no ensino remoto, direcionada a estudantes, 
técnicos e professores. A moderação foi feita pela equipe de Psi-
cologia da Dasu e do SSMAP. O grupo de acolhimento da FAC foi 
parabenizado pelo interesse e pelo cuidado com a sua comunida-
de. 
 

  

 

E já está na agenda do dia 11 de agosto, às 16h, roda de 
conversa com a comunidade surda sobre inclusão, acessibili-
dade e saúde mental em tempos de pandemia. A iniciativa é 
uma parceria da direção do Instituto de Letras (IL) com a Da-
su e o SSMAP. O encontro conta com o suporte técnico da 
equipe de tradutores-intérpretes do IL. Por favor, apoie e aju-
de a divulgar! 
 

                                        

 
Estão abertas as inscrições para a Psicoterapia de Grupo em Psico-
drama. A ação é fruto de parceria com a Associação Brasiliense de 
Psicodrama. Trata-se de espaço on-line de acolhimento, trocas e 
compartilhamento de estratégias relacionadas à saúde mental na 
pandemia. Serão três grupos: segundas-feiras, das 10h às 12h; se-
gundas-feiras, das 12h às 13h50; quintas-feiras, das 19h às 21h. O 
início está previsto para a segunda quinzena deste mês. O público-
alvo são estudantes de graduação, pós-graduação da UnB e servido-
res técnico-administrativos. 
 
 
 

 
 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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Outra roda de conversa realizada na semana foi a De que corpo estamos falando?, que teve 
como eixo a temática: transtornos alimentares, vigorexia e ortorexia. Cerca de 20 participantes 
estiveram presentes no encontro. Uma pausa nas rodas será realizada para avaliação e suges-
tões dos participantes.  

 

 

A diretora da Dasu, professora Larissa Polejack, mediou o 5º We-
binário Distanciamento Social, Saúde Mental e Novas Sociabilida-
des em 6 de agosto. O evento, promovido pela Reitoria e pela 
UnBTV, contou com a participação da psicóloga sanitarista Debo-
ra Noal e do sociólogo Sérgio Costa.  

 
 
 

 
A entrega das já aguardadas Cartas Solidárias, desta vez, destinadas aos profissionais 

do cemitério, está agendada para o próximo dia 26. A ação será realizada no cemitério Campo 
da Esperança pela professora Josenaide Engracia e pelo bolsista da Dasu Júlio Alencar. Ainda 
dá tempo de participar e levar alegria e conforto para alguém. Envie um e-mail com sua carta 
para promo.prev2020@gmail.com.  

 

 

 

O último destaque é mais uma 
boa notícia. A Terapia Comuni-
tária virou disciplina e será ofe-
recida este semestre de forma 
remota pela Faculdade de Saú-
de e pela Faculdade UnB Cei-
lândia. Estudante de graduação, 
você pode ganhar créditos e 
ainda se cuidar. Confira os ho-
rários: 

 
 

 

As rodas de Terapia Comunitária Online (ou Encontro de Escuta Virtual) seguem 
acontecendo, mas em novos horários: terças às 16h e quartas às 19h. A partir de 17 de agosto, 
haverá encontros também às segundas-feiras, sempre ao meio-dia. A roda de sexta-feira con-
tinua sendo aberta e passará a receber alunos da UnB que agora serão creditados em forma 
de atividade complementar. Outro detalhe sobre a roda da sexta é que um formulário de inscri-
ção será aberto para os interessados, assim como já acontece nos outros encontros. Participe!  

mailto:promo.prev2020@gmail.com
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4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
O SCCO 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 sociais da Uni-
versidade e na programação da UnBTV. 

O repositório COVID-19 UnB em Ação centraliza informações e documentos relacio-
nados ao tema. O conteúdo inclui ações do Coes e do Copei, funcionamento dos setores da 
UnB, dicas de prevenção, perguntas frequentes, medidas institucionais, resultados da Pesqui-
sa Social, consulta a projetos e produtos relacionados ao tema. 

Após reformulação, esta semana o Boletim da UnBTV voltou a estar disponível no ca-
nal. O Boletim 46 traz as principais notícias da Universidade, como o início dos testes da Co-
ronaVac, as datas da consulta à comunidade para o cargo de reitor, além do calendário sobre 
as lives da próxima semana. 

 
Vídeos: https://www.youtube.com/user/unbtv 
Matérias jornalísticas: https://noticias.unb.br/publicacoes 
Artigos de opinião: https://noticias.unb.br/artigos-main 
Repositório covid-19: http://repositoriocovid19.unb.br/ 
Twitter: @unb_oficial - Instagram: @unb_oficial - Facebook: oficialUnB 
 

Últimas Matérias destaques (6-7/8) 
 

UnB começa a testar vacina chinesa em voluntários 
Teste da vacina contra o Coronavírus: Cinco voluntários receberam dose 
Novo coronavírus inverteu lógica do futuro do transporte: menos carros e mais integra-
ção  
Infectologista da UnB diz ver volta às aulas no DF com preocupação  
Professora da UnB expõe riscos da busca por soluções fáceis contra a covid  
Teste coordenado pela UnB: 10 voluntários já receberam uma dose da vacina chinesa 
contra a Covid-19 

  Hospital Universitário de Brasília oferece atendimento virtual a indígenas 
Apontada como uma das soluções para o pós-pandemia, bicicleta não dá conta de dis-
tâncias longas 
País tem 40 mil mortes no ano por síndrome respiratória sem causa revelada 
Pandemia impede pesquisas na Antártida, único continente sem Covid-19 

 

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 64 ambientes dos cen-
tros de custo. São eles: CDT, CO, FAL, FAV, FCE, FGA, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, IB/GEN, 
ICS/DAN, IF, IG e SPI. Essas unidades mantêm atividades presenciais e desenvolvem projetos durante 
a suspensão do calendário da UnB.  

Demandas por inspeção devem ser feitas pelo link Formulário de Levantamento Situacional, 
conforme solicitação do COES (SEI n. 23106.036730/2020-18).  

Antes das inspeções, as Comissões locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de Acompa-
nhamento 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 

http://www.unb.br/
https://www.youtube.com/user/unbtv
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://youtu.be/v0JPxPkHgWc
http://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigos-main
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79214848
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79201767
HYPERLINK%20%22http:/linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=7922645http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79226457
HYPERLINK%20%22http:/linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=7922645http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79226457
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79216058
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79210716
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79252263
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79252263
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79271793
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79280915
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79280915
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79268345
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79265990
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=oZs17AtjK024M8jm1I-AWX04pUjRp01AtDGtUVSDF_1UMUlYSEc0VEFWVjcyV0tJQkdPUkRMRzJVWiQlQCN0PWcu
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setorial (laboratório, secretaria, coordenação), ligados a cada unidade, além de 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 qualquer membro das comissões locais. Para cadastro e treinamento de usuários, cada co-
missão 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 Inspe-
ção (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 ade-
quado 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 do preenchimento, as chefias e comissões locais tenham conhecimento 
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. 
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texto em Português 
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