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APRESENTAÇÃO 
Cinco meses de pandemia e 15 edições do nosso Boletim COES-COVID/UnB na intenção precípua 

de informar, orientar e contribuir para tomada de posicionamentos, decisões acadêmicas e administra-
tivas e, acima de tudo promover saúde e cuidados na nossa comunidade. 

Infelizmente, continuamos com uma forte contaminação pelo coronavírus em nosso país. Che-
gamos à triste marca dos mais de três milhões e 600 mil casos confirmados, dos quais mais de dois mi-
lhões de recuperados, porém com a infeliz marca de 115 mil mortes! Em uma semana, mais 5 mil brasi-
leiros nos deixaram. 

 
Fonte: https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-brasil-tem-892-mortes-nas-ultimas-24h-total-ultrapassa-114-mil/98089 

 
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 importância da leitura de 
nossas orientações sobre como lidar com a infecção, em especial nestes dias em que todo/as nós temos 
conhecimento (ou vivemos) destas perdas ao nosso lado. 

Assim, reafirmamos, acesse aqui as nossas Recomendações e orientações do COES sobre como 
proceder em caso de contágio. 

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 13 14 

Leia as últimas matérias sobre nosso Boletim, no Portal 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 
13ª edição do Boletim Coes informa sobre ações da UnB durante a pandemia 
Confira as atualizações da 14ª edição do Boletim Coes 

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 
 

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

https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-brasil-tem-892-mortes-nas-ultimas-24h-total-ultrapassa-114-mil/98089
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-13-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-14-BoletimCOES.pdf
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://noticias.unb.br/76-institucional/4366-13-edicao-do-boletim-coes-informa-sobre-acoes-da-unb-durante-a-pandemia
http://noticias.unb.br/76-institucional/4379-confira-as-atualizacoes-da-14-edicao-do-boletim-coes
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 

COORDENADOR) 
Até o momento, não obstante as limitações da oferta de testes diagnósticos em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, já existem mais de 22 milhões de pessoas confirma-

das laboratorialmente e mais que 780 mil óbitos por covid-19 no mundo. Enquanto as vacinas 

continuam sendo testadas, ainda não temos medicamentos que tratem definitivamente a covid-

19 de forma cientificamente comprovada.  
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Desta forma, a doença continua avançando, e a Oceania, que durante muito tempo con-

seguiu impedir o aumento acelerado de casos, agora enfrenta diversos surtos da doença, 

mesmo que com baixa mortalidade. Por outro lado, como a doença havia sido suprimida rapi-

damente, talvez a incidência de infectados diminuta venha conferir agora um grande desafio 

devido ao grande contingente de suscetíveis ao novo coronavírus.  
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Na Ásia, a doença parece ter estabilizado e está em tendência de queda na China, Ja-

pão e Coreia do Sul, porém a Índia ainda pode ser o melhor termômetro para possíveis gran-

des surtos da doença.  

Na África, a doença continua em crescimento, sendo a África do Sul o país ainda com 

maior incidência da covid-19. Simultaneamente, os maiores países de língua portuguesa da 

região (Moçambique e Angola) tentam investir na contenção do espraiamento da doença, im-

plementando ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos suspeitos.  
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Na Eurásia, a Rússia demonstra estabilidade do número de casos novos, mas com altas 

taxas de incidência. A velha Europa ainda aponta para uma nova ocorrência de casos de covid-

19, principalmente no norte da Espanha, na Inglaterra e em localidades da Itália e da Bélgica.  

Nas Américas, o Canadá continua controlando os surtos nos diferentes cantos do país. 

Já nos Estados Unidos, há grande acúmulo de casos novos nos estados do sul. No México, a 

doença ainda caminha em direção ao interior. Na América do Sul, a Colômbia, Bolívia, Peru 

continuam a acumular muitos casos novos, e a doença parece acelerar na Argentina.  
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O Brasil segue na tendência de apresentar uma epidemia que se interioriza com intensi-

dades distintas e se “move” espaço-temporalmente nas diferentes unidades federadas. 
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O Distrito Federal definitivamente parece apostar em manter altas taxas de casos novos 

e óbitos como saída para a viabilidade financeira da capital. No entanto, a doença tem ceifado 

vidas com recordes diários, e os números do governo do Distrito Federal demonstram certa 

estabilidade em um nível alto da doença. O panorama é de vidas sendo perdidas, sofrimento 

dos doentes e seus familiares. Há o consumo de muitos recursos financeiros envolvidos na 

atenção à saúde, mas também a exaustão da força de trabalho que atua na prestação do cui-

dado à população. 
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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, acompa-

nha os casos notificados por meio dos bancos de dados e painéis de monitoramento da Orga-

nização Mundial de Saúde (OMS), da Johns Hopkins University, do Ministério da Saúde e das 

Secretarias de Estado da Saúde do país. O Situation Report apresenta, diariamente, a ocor-

rência e a situação do cenário atual da pandemia do novo coronavírus no mundo, no Brasil e 

no Distrito Federal. 

A seguir, material técnico produzido pela equipe da Sala de Situação da UnB, a qual 

acompanha e executa análises epidemiológicas dos casos, óbitos, insumos, entre outras infor-

mações disponibilizadas por meio dos bancos de dados e painéis de monitoramento oficiais.  

SITUATION REPORT Mundo  

SITUATION REPORT Países Africanos de Língua Portuguesa 

SITUATION REPORT Brasil 

SITUATION REPORT Distrito Federal 

SITUATION REPORT Atualizações 

 

http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-mundo-18-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-palop-18-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/5943-2/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-distrito-federal-18-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-atualizacao-18-08-2020/


 
  

11 
 

         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 30 de julho, 131 docentes, técnicos e discen-

tes permanecem em 21 países no exterior. 

No último dia 14 de agosto, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exte-

rior o 16o boletim de acompanhamento, incluindo informações de todos os países onde servido-

res e alunos se encontram. O gráfico (abaixo), mostrando a média móvel (7 dias) de óbitos diá-

rios de todos os 21 países e do Brasil, apresenta uma curva descendente dos países com mai-

ores índices de óbito diários: EUA, México e África do Sul. O Brasil também parece ter estabili-

zado em um ponto ainda próximo, mas abaixo dos mil óbitos diários. 

 

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

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 

O Guardiões da Saúde é um aplicativo móvel para Android e IOS gratuito, para vigi-

lância participativa em saúde, criado em 2007 pela Rede Brasileira de Profissionais de Vigilân-

cia em Saúde (ProEpi). Ele foi reformulado para aperfeiçoar a vigilância ativa institucional para 

covid-19 com o apoio do Decanato de Graduação (DEG) da Universidade de Brasília  

O usuário pode 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 medi-

das 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 todos e todas! 

http://www.ourworldindata.org/
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C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB in-

forma que o mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recupera-

ção da pandemia de covid-19 está no desenvolvimento da segunda etapa do trabalho, ten-

do realizado até o momento o atendimento de 13% da demanda, o que engloba um total de 

banheiros em 38 prédios.   

Nesta semana não foi possível a realização de novos levantamentos e está sendo 

aguardada a apresentação, por parte da empresa contratada, dos orçamentos para a manu-

tenção das seguintes unidades: Reitoria e Faculdade de Tecnologia: Bloco G, Bloco F, Ceftru, 
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Infralab e Uleg FT. Aguardamos a autorização da DGM, Multiuso II, Infra, e FT (sete serviços 

na ENE, ENM, ENC e SG 12) para iniciarmos a execução dos respectivos serviços. A partir da 

próxima semana, iniciaremos os serviços no SG1 e SG2, referente às unidades do Instituto de 

Artes (IDA).  

 

2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
A semana de 17 a 21 de agosto foi marcada pelo reinício do primeiro semestre 

de 2020 na Universidade de Brasília (UnB), com as atividades acadêmicas no 

modo remoto.  Assim, os professores receberam os estudantes e ministraram as 

aulas, principalmente, na plataforma do Moodle Aprender 3 e nas Multiplatafor-

mas do Office 365. 

A retomada das atividades acadêmicas, nas circunstâncias atuais, colocou à prova a 

nossa capacidade de adaptação e todo o planejamento que vem sendo feito pela rede de su-

porte, já em vigor, que conta com informativos na página web do Centro de Educação à Dis-

tância da Universidade de Brasília (Cead/UnB), banco de tutorias e com o atendimento especi-

alizado pelo e-mail (apoioaprender@ead.unb.br). 

Assim, foi dada atenção especial aos milhares de estudantes de graduação e de pós-

graduação, ainda, em fase de adaptação às novas ferramentas e metodologias para o uso 

adequado das plataformas de aulas remotas. Além disso, essa primeira semana de aulas, con-

tou com os trabalhos das equipes dos Decanatos de Graduação (DEG) e de Pós-Graduação 

(DPG) e com o apoio do Centro de Educação à Distância (Cead) para ministrar o Curso de 

Formação Básica de Tutores Especiais selecionados pelo Edital Conjunto DEG/DPG/CEAD N° 

1/2020. 

O Edital Conjunto DEG/DPG/CEAD N° 1/2020 recebeu 1.200 inscrições que concorre-

ram com 150 bolsas, sendo 120 de graduação e 30 de pós-graduação. Além disso, foram trei-

nados mais de 200 voluntários para atendimento de demandas técnicas no âmbito do uso dos 

recursos digitais. 

A Diretoria de Desenvolvimento Social do Decanato de Assuntos Comunitários, pro 

meio de Editais de Inclusão Digital selecionou mais de 3.000 estudantes socioeconomicamente 

vulneráveis para receberem equipamentos (por empréstimo ou doação), chip (internet) ou auxí-

lio financeiro para adquirir ambos (valor final de R$ 1660,00). Desta feita, estudantes indíge-

nas, quilombolas, residentes em áreas remotas, portadores de deficiências, do ensino a distân-

cia, além dos que entraram por quotas sociais, puderam (e podem) acompanhar seus estudos 

em mesmo pé de igualdade com os demais estudantes da UnB. 

Leia mais aqui. 

 

 

 

https://riu.cead.unb.br/acervo/ferramentas
http://deg.unb.br/images/editais/deg/2020/edital_deg_dpg_cead_01_2020_nucleo_de_apoio_as_atividades_academicas_remotas.pdf
http://deg.unb.br/images/editais/deg/2020/edital_deg_dpg_cead_01_2020_nucleo_de_apoio_as_atividades_academicas_remotas.pdf
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4361-unb-amplia-inclusao-digital-para-estudantes-durante-pandemia
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3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui e veja no Portal 

 
A retomada das aulas e as 

adaptações necessárias nesta 

nova rotina podem gerar preo-

cupação e ansiedade.  

Mas lembre-se! Você não está 

sozinha, você não está sozinho! 

As atividades do apoio psicos-

social e de saúde mental conti-

nuam disponíveis pelo 

linktr.ee/dasu ou pelo 

dac.unb.br. Venha participar 

conosco! 

 

O Bate-Papo Literário estará de volta no dia 27/08 (terça-feira), às 18h, em novo formato e 

contará com a participação de José Almeida Júnior, romancista, prêmio SESC de literatura ca-

tegoria romance (com Última hora). Agora os debates acontecerão em formato de videoconfe-

rência no inicio da noite. A mudança de turno (saindo de 14h para 18h) aconteceu devido ao 

início do semestre, prevendo que os estudantes terão mais disponibilidade no início da noite. 

Pensando na acessibilidade da atividade, a estudante Macrysla Yohana Araujo Silva intérprete 

de Libras estará presente no evento. 

 A Terapia Comunitária como disciplina da 

UnB teve início nesta segunda-feira (17/08) e 

foi conduzida pelos terapeutas comunitários 

Doralice Oliveira, Fernando Barbosa e Angéli-

ca Raguzzoni. O grupo também contou com a 

presença das coordenadoras e professoras 

responsáveis Larissa Polejack e Josenaide dos 

Santos e bolsistas Dasu. Setenta participantes 

estiveram presentes neste dia, sendo eles es-

tudantes de graduação e pessoas da comuni-

dade externa. Ainda nesta semana, tivemos 

rodas no formato de disciplina na terça (18/08), 

às 16h, e na quarta (19/08), às 19h.  

Sobre as Cartas Solidárias, em breve 

serão entregues as cartas destinadas aos profissionais do cemitério, e a entrega será realizada 

pela professora e coordenadora do GT Josenaide dos Santos no dia 28/08 (sexta-feira). O gru-

po decidiu que o próximo passo nesta ação será o início da campanha de entrega de cartas 

solidárias aos profissionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal.  

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
file:///C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/DECIMO%20QUINTO%20BOLETIM/linktr.ee/dasu
file:///C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/DECIMO%20QUINTO%20BOLETIM/dac.unb.br
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Na ação Máscaras Solidárias, as máscaras enca-

minhadas aos profissionais da limpeza e segurança 

da UnB serão entregues pela professora Renata 

Monteiro no dia 26/08 (quarta-feira). Estas máscaras 

foram coletadas através do aplicativo Doarti.  

A campanha UnB Solidária nos Hospitais, parceria 

com o Hospital Universitário de Brasília 

(HUB)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) e a Secretaria de Saúde do Distrito Fede-

ral (SES-DF), recebeu a doação de mais 14 (quator-

ze) equipamentos para garantir a comunicação vir-

tual entre os pacientes internados em tratamento 

com covid-19 e seus familiares e amigos. Esses 

aparelhos arrecadados foram disponibilizados à Ge-

rência de Serviços de Psicologia da SES-DF e serão manuseados pelos profissionais de saú-

de. A visita virtual poderá amenizar os impactos psicoafetivos causados pela doença e a inter-

nação e, sobretudo, garantir a efetivação do direito à convivência familiar e social. COMO 

AJUDAR: As doações são feitas pelo app Doarti, disponível no Google Play e na App Store e 

também via página da Dasu no linktr.ee. No app, é só procurar por UnB Solidária e escolher 

um dos locais de coleta para entrega. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CoRedes/Dasu/DAC produzirá materiais informativos com temas correlatos de saúde. 

Uma das propostas do projeto Laços na Saúde é a ação Posts de Afetos, em parceria com a 

Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa (CoEduca/Dasu), que visa estimular a 

comunidade universitária a refletir e registrar, em formato de mensagens, quais são os aspec-

tos de proteção, solidariedade, resiliência e afeto para o início do semestre acadêmico. Esta 

ação foi motivada pela reflexão, à luz do filósofo Spinoza, da coordenadora da CoRedes Jose-

file:///C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/DECIMO%20QUINTO%20BOLETIM/linktr.ee
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naide dos Santos que afirma: “O afeto deve ser inerente ao processo de ensinagem. Nesse 

momento da pandemia, o afeto deve estar a priori de qualquer ato em sala de aula".  

 
4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 

O Boletim UnBTV n° 48 traz o início dos testes para a vacina da covid-19 em 
voluntários no HUB, neste primeiro momento, apenas profissionais da saúde serão 
imunizados. A publicação apresenta ainda o projeto da UnB para reduzir ruídos de 
eletrodomésticos. Também é possível saber mais sobre as lives da semana e a situação 
da pandemia no DF. 

Esta semana o Portal da UnB trouxe matérias com os seguites temas: os testes da 
CoronaVac no HUB; a oferta das disciplinas relacionadas a pesquisas sobre covid-19 no 
retorno às aulas; um estudo que avalia impactos econômico e social da pandemia no setor 
de alimentação; e as pesquisas em busca de novas soluções para uso do transporte 
público no DF. 

O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da 
pandemia. O material é veiculado no Portal da UnB, nos canais de mídias sociais da 
Universidade, no repositório COVID-19: UnB em Ação e na programação da UnBTV. 

O conteúdo disponível no repositório centraliza informações e documentos 
relacionados ao tema, o que inclui ações do Coes (inclusive este boletim) e do Copei, 
funcionamento dos setores da UnB, dicas de prevenção, perguntas frequentes, medidas 
institucionais, resultados da Pesquisa Social, consulta a projetos e produtos relacionados 
ao tema. 

Vídeos: 
https://www.youtube.com/user/unbtv 
Matérias jornalísticas: 
https://noticias.unb.br/publicacoes  

Artigos de opinião: 
https://noticias.unb.br/artigosmain  
Repositório covid-19: 
http://repositoriocovid19.unb.br/ 

 
Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialUnB 

        Últimas Matérias Destaques (20 e 21 de agosto) 

• MP pede explicações sobre mudanças na divulgação dos dados da pandemia 

• Depois de recorde de mortes, GDF muda critério pra divulgar números da Covid-19 no 
Distrito Federal 

• Governo deve retomar testagem por drive-thru no DF 

• Mudança na divulgação dos dados da Covid-19 no DF dificulta análise e dá falsa 
sensação de segurança, dizem especialistas 

• Ensino nas universidades federais será remoto até o fim do ano 

• Covid-19: Estudo inglês identifica novos sinais de danos ao sistema circulatório 

• Além da pandemia, sistema de saúde do DF precisa lidar com o crescimento da dengue 

• Especialistas criticam mudança feita pelo GDF na divulgação dos dados das mortes por 
Covid-19 

• Bolsas foram prorrogadas por 6 meses para atender estudantes prejudicados com a 
pandemia 

• Conheça os quatro estudos para vacinas contra covid-19 em testes no Brasil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y66vqbVqRYE&feature=youtu.be
https://noticias.unb.br/publicacoes
http://www.unb.br/
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://www.youtube.com/user/unbtv
http://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://noticias.unb.br/artigosmain
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://twitter.com/unb_oficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialUnB/
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79919250
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79892750
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79892750
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79920526
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79895244
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79895244
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79914373
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79931320
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79931324
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79934975
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79934975
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79943949
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79943949
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=79927336
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5. SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 

O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho 
(DGP/DSQVT/Cest) realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho em 71 ambientes 
dos centros de custo: BCE, CDT, CO, DGP, DIMEQ, DISEG, FAL, FAV, FAV/HVET, FCE, FGA, 
FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, IB/BOT, IB/ECO, IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG e SPI, as quais 
mantiveram atividades presenciais e desenvolvem projetos durante a suspensão do calendário.  

N 
RELAÇÃO DE RTIs CONCLUÍDOS 

Centro de 
Custo 

1.  Administração Patrimonial - FCE - Administração Patrimonial UED - AT 34/63 FCE FCE 

2.  Contabilidade - FCE - BLOCO UED SALA AT 34/67  FCE 
3.  Coordenação de Gestão de Pessoas - FCE - Prédio Ued, Secretaria administrativa FCE 

4.  Secretaria Administrativa da FCE - Sala da Direção da FCE no Prédio da UED (Campus Ceilândia) FCE 

5.  ALMOXARIFADO - Fazenda Água Limpa - SEDE FAL FAL 

6.  Biotério do IB - Darcy Ribeiro - Biotério, Bloco 13 IB 

7.  Centro de Aquicultura Sustentável (CAS) - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais da FAL FAL 

8.  Lab. de Máquinas Agrícola (LAMAGRI) - Fazenda Água Limpa - Sede FAL FAL 

9.  Lab. de Microbiologia, Imunologia e Biotecnol. (LabMIB) - Darcy Ribeiro - Medicina Tropical (40) FM/NMT 

10.  Lab. de Toxicologia - Darcy Ribeiro - Faculdade de Ciências da Saúde FS/FAR 

11.  LAPFAR - Darcy Ribeiro - Ac 117 FS/FAR 

12.  Direção do ICS - Darcy Ribeiro - Prédio do ICS ICS/DAN 

13.  Lab. Aberto de Brasília - Darcy Ribeiro - ULEG / Faculdade de tecnologia FT 

14.  Lab.s de Síntese Farmacêutica e Instrumentação Analítica - FCE - Unidade de Ensino e Docência FCE 

15.  Lab. de Controle de Qualidade - FCE - AT 29/17 FCE 

16.  Lab. de Análises Clínicas - FCE - Unidade Acadêmica (UAC) FCE 

17.  Setor de Silvetres - Darcy Ribeiro - dentro do hospital Veterinário de pequenos animais L4 Norte FAV 

18.  HOSPITAL VETERINÁRIO DE GRANDES ANIMAIS - GRANJA DO TORTO - GRANJA DO TORTO FAV/HVETão 

19.  GRE - Darcy Ribeiro - Reitoria GRE 

20.  Unidade Demonstrativa de Criação de Suínos ao Ar Livre (UDECAL) - Áreas Experimentais da FAL FAL 

21.  Centro de Capacitação em Bovinocultura de Leite (CCBL) - Área Experimental FAL FAL 

22.  Centro de Manejo de Ovinos (CMO) - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais da FAL FAL 

23.  Primatologia - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais FAL FAL 

24.  Informática - FCE - UED FCE 

25.  CENTRO OLIMPICO - Darcy Ribeiro - CO CO 

26.  Coordenação de Contratos e Setor de Atendimento - Darcy Ribeiro - Subsolo da Reitoria  SPI 

27.  Lab. de Preparação de amostras/Síntese de nanomateriais - Darcy Ribeiro - Predio do ICC IF 

28.  Lab. de Interfaces de Dispositivos Semicondutores - Darcy Ribeiro - ICC-Central-Subsolo-BSS-297 IF 

29.  Laboratorio de Caracterização Magnetica - Darcy Ribeiro - Predio do ICC, CCS 260/48-265/38 IF 

30.  Segurança - Fazenda Água Limpa - Sede FAL FAL 

31.  Horta - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais FAL FAL 

32.  FRUTICULTURA - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais FAL FAL 

33.  Lab. de Tecnologias - FCE - UED (AT 29/15) FCE 

34.  Almoxarifado de insumos laboratoriais - FCE - UED FCE 

35.  Lab. de Informática - FCE - UAC 1 andar FCE 

36.  Lab. de Farmacologia Molecular - Darcy Ribeiro - Faculdade de Ciências da Saúde FS  

37.  Lab. Multidisciplinar de Biologia 1 - FCE - UED FCE 

38.  Lab. Multidisciplinar de Biologia 2 - FCE - UED FCE 

39.  Lab. de Geocronologia - Darcy Ribeiro - Prédio próprio, em frente à Faculdade de Saúde. IG 
40.  Viveiro Florestal - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais FAL FAL 

41.  Silvicultura - Fazenda Água Limpa - Áreas Experimentais FAL FAL 

42.  ADMINISTRAÇÃO FGA (SEGURANÇA E COMPRAS) - FGA - PRÉDIO UAD FGA 
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43.  GESTÃO DE PESSOAS - FGA - PRÉDIO UAD FGA 

44.  LAB. DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS - FGA - PRÉDIO LDTEA FGA 

45.  Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI - Darcy Ribeiro  CDT 

46.  DIRETORIA DE SEGURANÇA - Darcy Ribeiro - PRÉDIO OCAS II - PRC DISEG/PRC 

47.  Lab. de Genética Toxicológica - GEM/IB (Lab. De ecotoxicidade)  - Darcy Ribeiro - Bloco F. térreo GEM/IB 

48.  PRC/ DIMEQ - Darcy Ribeiro - Predio da DIMEQ DIMEQ 

49.  CPD / FGA- Prédio UAC FGA 

50.  Herbário - Darcy Ribeiro - Instituto de Biologia, Departamento de Botânica, DT IB/BOT 

51.  Secretaria Administrativa - Darcy Ribeiro - ICC Centro IG 

52.  Experimentoteca - Darcy Ribeiro -  ICC Central BT-420 IF 

53.  Lab. De Biologia Molecular de Plantas - Darcy Ribeiro - Departamento de Botânica IB/BOT 

54.  Lab. de Espectroscopia no Infravermelho - Darcy Ribeiro - Departamento de Botânica IB/BOT 

55.  Lab. de Ecologia de Insetos - Darcy Ribeiro - ICC, Departamento de Ecologia, Bloco B IB/ECL 

56.  Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEST DGP 

57.  Lab. de Resson. Paramagnética Eletrônica e Lab. de Instrumentação em Física - Darcy Ribeiro IF 

58.  Lab. de Ecologia de Vertebrados/Dept. de Ecologia/IB - Darcy Ribeiro Prédio ecologia - Bloco  B IB/ECL 

59.  Lab. de Laminição - Darcy Ribeiro - ICC Centro - Instituto de Geociências IG 

60.  TÉCNICA / TI / PARTE DA PRODUÇÃO - Darcy Ribeiro - UNBTV - ICC NORTE, SUBSOLO, BLOCO C GRE 

61.  Lab. de Anatomia Vegetal - Darcy Ribeiro - Botânica IB/BOT 

62.  Lab. de Alelopatia Alfredo Gui Ferreira - Instituto de Ciências Biológicas – Depto. de Botânica IB/BOT 

63.  Lab. de Fluidos Complexos (Módulo 12 - IF) - Darcy Ribeiro - Módulo 12 - Entrada por CSS 301 IF 

64.  Lab. de Ecologia de Ecossistemas - Darcy Ribeiro - IB, Bloco do Depto. de Ecologia, andar inferior IB/ECL 

65.  Lab. de ecologia do fogo - Darcy Ribeiro - Departamento de Ecologia IB/ECL 

66.  Lab. de Limnologia - Departamento de Ecologia/IB - Darcy Ribeiro - bloco B, subsolo IB/ECL 

67.  Lab. de Microssonda Eletrônica - IG - Darcy Ribeiro - ICC Centro IG 

68.  Lab. de Tecnol. de Medicamentos e Cosméticos - LTMAC – Depto. de Farmácia - Darcy Ribeiro FS/FAR 

69.  Setor de tanques de nitrogenio - Darcy Ribeiro - câmara fria lab de farmacologia molecular FS/FAR 

70.  Atendimento ao usuário - Darcy Ribeiro - Biblioteca Central BCE 
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Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de 
Acompanhamento 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 (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 comissão local deve enviar ao Coes os e-mails que terão acesso ao aplicati-
vo. 

Formulário de cadastramento clique aqui 
Será necessário realizar login por meio da utilização do e-mail institucional (usua-

rio@unb.br) e da senha do e-mail (que é a mesma senha do Sistema Integrado de Gestão – 
SIG). Nome e e-mail institucional serão registrados automaticamente no formulário como 
respondente. 

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 (telefo-
ne/e-mail). Vale lembrar que o RTI manifesta as seguintes possíveis conclusões para providên-
cias: (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 SGPC solicita que, antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais te-
nham 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 dúvida contate a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Traba-
lho (Cest) – dgpcest@unb.br. 

 

3. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

Links úteis 
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mundial 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 Coronavírus/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 no-
vo Coronavírus covid- 19. Brasília, 2020. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Con-
tingência: coronavirus Covid-19. Versão 5. Brasília, 2020. 

https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
mailto:dgpcest@unb.br
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
http://www.saude.df.gov.br/
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Continge%CC%82ncia-Coronavirus10.pdf
https://www.saude.gov.br/fakenews
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/
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da do-
ença pelo SARS-CoV -2 (covid 19). 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Enfrentamento psicológico da covid-19 – Do-
cumento consenso. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. Orientações técnicas para 
contribuir com a prática profissional da psicologia. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência Da Universidade de Brasília (UnB) para 
Enfrentamento da Pandemia de covid-19. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicosso-
cial para Enfrentamento do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para a Universidade de Brasí-
lia. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020. 
Boletins 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Boletins In-
formativos sobre 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 
coronavírus (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 Institu-
cional. Anuário 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 action 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. 
Bons 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 

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
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
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
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
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://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
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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 

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 
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