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APRESENTAÇÃO 

 
Cinco meses de pandemia no Brasil e os índices continuam alarmantes! 
Nesta 16ª edição de nosso Boletim COES_COVD/UnB, atualizamos os panoramas mundiais, 

nacionais e locais (DF). 
No Brasil, chegamos aos três milhões e oitocentos mil casos confirmados, dos quais mais de três 

milhões recuperados, porém com a infeliz marca de mais de 120 mil mortes! Em uma semana, mais 7 
mil brasileiros nos deixaram. 

No mundo, passamos dos 25 milhões de casos, mais de 16 milhões recuperados, com mais de 
843 mil mortos! 

Em face desta realidade persistente, enfatizamos que ainda estamos (com)vivendo com a covid- 
19 ao nosso lado, ou em nossa casa, em uma fase de estabilização com incidência alta de casos, somado 
a esta situação o afrouxamento das medidas de cuidado e proteção. Assim, reiteramos a importância da 
leitura de nossas orientações sobre como lidar com a infecção, em especial nestes dias em que 
todos/todas nós temos conhecimento de (ou vivemos) estas perdas ao nosso lado. 

Assim, reafirmamos, acesse aqui as 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! 
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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 
15ª edição do Boletim Coes atualiza dados sobre o comportamento da pandemia 

 
 
 

Já 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://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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-15-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://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4390-15-edicao-do-boletim-coes-atualiza-dados-sobre-o-comportamento-da-pandemia
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) 

 
Ao mesmo passo que as vacinas continuam sendo testadas no Brasil e em boa parte do 

mundo, respeitando os guias de boas práticas clínicas, outros estudos ainda procuram uma 

medicação para o tratamento da nova coronavirose. 
 

Por outro lado, o vírus SARS-CoV2, que retornou provocando pequenos surtos na 

Oceania, recebeu um conjunto de fortes atividades de controle, que incluíram a rápida 

detecção de casos suspeitos, com a oferta oportuna de testes diagnósticos e rastreamento de 

contatos, principalmente na Nova Zelândia. 

Na África, a doença avança principalmente na África do Sul, que dispõe de boa oferta de 

teste diagnóstico, porém os demais países, com as limitações das suas capacidades, tentam 

investir na identificação das cadeias de transmissão e com isso favorecer a redução da 

velocidade de espalhamento da doença. 
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Na Ásia, a Índia permanece assumindo papel importante na transmissão, no entanto, 

países como a Coreia do Sul demonstram que a oferta oportuna de testes diagnósticos e a 

vigilância atenta têm favorecido a franca redução da velocidade da doença, ou, ao menos, a 

incidência de poucos casos. Contudo, os países mais frágeis economicamente, como 

Bangladesh, Butão, Nepal parecem permanecer com grandes desafios de detecção e 

contenção dos casos. Na Euroásia, a Russia relata ter uma nova vacina, porém desconhecida 

do ponto de vista das evidências científicas publicadas nas revistas especializadas 

internacionais. 

No restante da Europa, a Espanha volta a detectar milhares de casos, e institui lockdown 

em algumas regiões mais ao norte, assim como a França, que também volta a apresentar 

centenas de casos da covid-19. Tal situação também se repete no Reino Unido e na Itália. A 

OMS ainda não reconhece como uma “nova onda” da doença. 

Nas Américas, o Brasil e os EUA representam 39,3% dos casos confirmados de todo o 

mundo. O continente continua a ter milhares de casos diários, desde estados mais ao Sul dos 

Estados Unidos da América ao México. A doença continua fortemente na América do Sul, 

gerando grandes danos à população de Peru, Colômbia, Equador e Bolívia, enquanto 

permanece desconhecida a situação da Venezuela. 

No Brasil, a epidemia continua alastrando-se por localidades do interior, e já foram 

detectados casos confirmados de covid-19 em 98,7% dos 5.570 municípios brasileiros. Este 

número denota a incapacidade da gestão federal para a organização da resposta à doença: 

são protocolos terapêuticos sem evidências científicas, inoportuna oferta de testes 

laboratoriais, deficiência na estratégia nacional de rastreamento de contatos de casos 
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suspeitos de covid-19, e, sumariamente, a baixa execução orçamentária destinada ao novo 

coronavírus. E a doença continua o seu curso, não somente chegando às cidades mais 

distantes dos centros do Brasil, mas, principalmente, às camadas mais frágeis da sociedade 

brasileira. 
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No Distrito Federal, a doença continua em franco crescimento, com o aumento de 

incidência também nas áreas mais frágeis da sociedade, além de acometer a população da 

classe média alta, traduzindo-se em uma das mais altas taxas de lotação de leitos de UTI da 

rede privada do país. 
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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 por meio dos bancos de dados e painéis de 
monitoramento da Organização 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 ocorrência 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 informações disponibilizadas por meio dos bancos de dados e painéis de 
monitoramento oficiais. 

 

 

http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
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Maiores detalhes, acompanhe os SR (Situation Report) atuais: 

SITUATION REPORT Mundo 
SITUATION REPORT Países Africanos de Língua Portuguesa 
SITUATION REPORT Brasil 
SITUATION REPORT Distrito Federal 
SITUATION REPORT Atualizações 

 
 

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. Na última semana, foi solicitada a todos 
uma atualização dos dados. Com isso, até o dia 27 de agosto, eram 95 professores, 
técnicos e estudantes em 17 países no exterior. 

No último dia 21 de agosto, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no 

exterior o 17o 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 17 países e do Brasil, mostra uma melhora do 
índice dos países que apresentam os maiores índices. Preocupante é a situação de 
alguns países europeus, em particular a Espanha, que mostram uma tendência 
ascendente. 

https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-mundo-25-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-palop-25-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-brasil-25-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-distrito-federal-25-08-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-mundo-atualizacao-25-08-2020/
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(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 vigilância participativa em saúde, criado em 

2007 pela Rede Brasileira de Profissionais de Vigilância 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 medidas 

de biosegurança para evitar a transmissão do vírus. 

Ajude a mapear a situação do DF em relação à covid-19! Link 

para baixar: linktr.ee/guardioesdasaude. 

Segue abaixo cards do Boletim Epidemiológico do Guardiões. Acesse esta e outras 

informações nas redes sociais do projeto: 

Facebook: https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/ 

Instagram: https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/ 

http://www.ourworldindata.org/
https://linktr.ee/guardioesdasaude
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/


11 

 

 

 

 

 
 

 
 

C. ESTRATÉGIA EDUCAUNB-COVID-19 

Foram realizadas novas reuniões de criação das propostas educativas com os grupos 

de profissionais terceirizados. O grupo de recepcionistas está na fase de 

ajustes/aperfeiçoamento do produto sobre medidas de prevenção específicas da categoria, no 

contexto do trabalho cotidiano dos ambientes da UnB, no formato de histórias em quadrinhos, 

onde os personagens são os próprios profissionais de recepção. 
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O grupo de vigilantes apresentou ideias que estão sendo exportadas para um 

formato/design pela Equipe Educa UnB-COVID-19 e serão submetidas ao grupo para avaliação 

e edição. 

O grupo das encarregadas de limpeza ainda está em fase de criação, considerando a 

compreensão inicial de que já havia material com o cumprimento das responsabilidades legais 

em capacitação de insumos e EPIs para seus contratados, o qual possivelmente apresentou 

compreensão de redundância em relação à metodologia pedagógica que está sendo utilizada. 

Portanto, foi mais complexo propiciar o entendimento da construção de uma proposta adaptada 

especificamente para as situações cotidianas de trabalho delas nos diferentes campi, com 

produtos “personalizados” a realidade do cotidiano. 

A dinâmica pedagógica utilizada pela equipe responsável buscou progressivamente 

motivar todos os grupos a utilizarem seus conhecimentos, habilidades, atitudes com condutas 

concretas, produzindo material para apresentar situações cotidianas de suas categorias. 

Na próxima semana, serão realizadas reuniões com os três grupos, visando à 

concretização dos avanços em produtos, no caso da Recepção, e de esboços de produtos com 

a Segurança e Limpeza. 

Importante destacar que surgiram propostas com situações, tais como: a) empréstimo 

de material de trabalho, exemplo: tesoura, canetas, entre outros, b) aglomeração em  

banheiros, entre outras, que geralmente não são contempladas nos cartazes habituais. 

Situações que servirão de reflexão para outras categorias. Desta forma, enfatiza-se a 

importância deste trabalho que está sendo realizado para sensibilização da necessidade de 

prevenção em todas as esferas da Universidade. 

 

 
D. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

 
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, 

membro do Coes, informa que o mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade 
para a fase de recuperação da pandemia do covid-19, no contexto do desenvolvimento da 
segunda etapa do trabalho, que engloba um total de banheiros em 38 prédios, realizou até 
o momento o atendimento de sete prédios, representando 18% dessa demanda da 
segunda etapa. 

Na última semana, foram executados serviços de manutenção nos banheiros da 
Cftru e do Infralab. Serão iniciados, na próxima semana, serviços de manutenção nos 
banheiros da Reitoria e dos Blocos G e F da Faculdade de Tecnologia, bem como o 
levantamento nos institutos de Letras e de Biologia. 
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2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
A semana foi marcada pela seleção e capacitação de 400 tutores para atuarem 

no Núcleo de Apoio às Atividades Remotas. A criação deste núcleo é parte do 

conjunto de ações da UnB implementadas a fim de contribuir para a ambientação 

da comunidade acadêmica no semestre em curso, por intermédio da Comissão 

Permanente da Política Integrada da Vida Estudantil. 

Além disso, o núcleo tem por função auxiliar com dúvidas e dificuldades de professores e 

estudantes na utilização dos ambientes e aplicativos virtuais (Moodle Aprender 3 e Teams) 

para as aulas. Composto por 150 tutores bolsistas, sendo 120 da graduação e 30 da pós- 

graduação e 250 voluntários, conta com a orientação e supervisão de dez professores, 

agrupados por grandes áreas do conhecimento. 

Os tutores atuarão na resposta de demandas, e o atendimento por e-mail está disponível 

de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h pelos endereços: 

 Exatas/Engenharia/Tecnologia – apoio.exatas@unb.br 

 Humanas/Sociais – apoio.humanas@unb.br 

 Biológicas/Saúde – apoio.biologicas@unb.br 

 Linguística/Artes – apoio.artes@unb.br 

 

3. SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui e veja no Portal 

O Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 (Coes), a Diretoria de 
Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (Dasu/DAC) e o Subcomitê de Saúde 
Mental e Apoio Psicossocial (SSMAP/Coes) têm trabalhado intensamente desde maio na 
produção de instrumentos para investigação relacionada à saúde mental da comunidade 
universitária. Essas ferramentas foram cuidadosamente construídas, com base em 
literatura científica, por uma equipe formada na comunidade universitária. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética para permitir a execução das atividades 
propostas. Este importante produto oferecerá subsídios para ações e serviços disponíveis 
na Dasu e auxiliará as unidades acadêmicas no desenvolvimento de estratégias de 
cuidado da comunidade. O trabalho ratifica o destaque da UnB no enfrentamento da 
pandemia e a importância da área de saúde mental e apoio psicossocial. 

Fazem parte dessa iniciativa os docentes Larissa Polejack (diretora Dasu, 
coordenadora SSMAP/Coes), Sheila Giardini Murta (coordenadora do GT Pesquisa, 
Inovação e Extensão SSMAP/Coes), Laércia Abreu Vasconcelos, Marcelo Tavares, Sheila 
Giardini Murta, Silene Lozzi, Suely Guimarães (SSMAP/Coes) e Sérgio Eduardo Oliveira 
(PCL/IP). Também compõem o grupo o técnico da Dasu José Marcelo Luz e a estudante 
de graduação e representante do DCE Maria Eduarda Passos. 

A primeira reunião do SSMAP/Coes ocorreu em 25 de março com 45 membros. 
Hoje, o SSMAP/Coes conta com 70 membros, que mantêm comunicação com uso de 
ferramentas como o WhatsApp. A primeira versão do Plano de Contingência em Saúde 
Mental e Apoio Psicossocial para o Enfrentamento do Novo Coronavírus para a 
Universidade de Brasília foi apresentada à comunidade universitária em abril. Os avanços 

mailto:apoio.exatas@unb.br
mailto:apoio.humanas@unb.br
mailto:apoio.biologicas@unb.br
mailto:apoio.artes@unb.br
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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registrados desde então destacam o compromisso da UnB com promoção de saúde, 
fortalecendo o papel inovador da instituição como signitária da Rede Iberoamericana e da 
Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde. 

Na semana a ser iniciada no próximo dia 31, a CoEduca/Dasu vai realizar várias 
Oficinas Calourosas para acolhimento da nossa comunidade discente. Confira a 
programação e participe! 

 

Na tarde da última quinta-feira (27), destacou-se a atividade Clássicos Literários. 
A ação é desenvolvida e apoiada por bolsistas Dasu e GT de Promoção e Prevenção em 
Saúde. A escolha das obras nas dinâmicas é feita de forma coletiva, sempre com linha 
temática distante da realidade atual. Os encontros são pela plataforma Google Meet. 
Quem desejar participar pode ingressar no grupo de WhatsApp da atividade para receber 
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as novidades e os links. Há 142 participantes no grupo e outros 43 seguidores no 
Instagram. As idades, as ocupações e as regiões de residência dos participantes apontam 
para um grupo bastante diversificado. A média semanal é de 20 participantes. 

O Projeto Laços na Saúde da Coordenação de Articulação de Redes para 
Prevenção e Promoção da Saúde (CoRedes/Dasu), em parceria com a Liga de Saúde da 
Família (Lasfac), a comunidade e a campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, 
vai realizar o Cine Debate com o documentário o Silêncio dos Homens na perspectiva dos 
homens e na perspectiva das mulheres. O evento, agendado para a Semana Universitária, 
vai contar com a participação do coordenador do projeto que inspirou o documentário, o 
jornalista, mestre em fotografia documental e cofundador do Instituto de Defesa da 
População Negra, Ismael dos Anjos. 

Dia 23/09/20 – 14 horas pelo Youtube – Silêncio 
dos Homens na perspectiva dos homens. 

 Breitner Tavares – professor da UnB 

 Fernando Aguiar – Homens em Conexão 

 Igor Crepaldi – Membro da Trafem 

 Ismael dos Anjos – coordenador do projeto 
O Silêncio dos Homens 

 Madson Parente – participante do Grupo de 
Homens Fortaleza – CE 

 Mediadora: Flávia Aparecida Squinca 
(CoRedes/Dasu/UnB) 

 
Dia 24/09/20 – 16 horas pelo Youtube – Silêncio 
dos Homens na perspectiva das mulheres. 

 Cristiana Luiz – assistente social 
(Sedes/DF) e doutoranda da UnB 

 Mazitelli – professora da UnB 

 Ioneide Campos – professora da UnB 

  Ludymilla Santiago – integrante da Antra e 
da Rede Afro LGBT 

 Muna Muhammad Odeh – professora da 
UnB 

 Renata Monteiro – professora da UnB 

 Mediadora: Josenaide Engracia dos Santos 
– (CoRedes/Dasu/UnB) 

 

A obra está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NRom 

49UVXCE&feature=emb_title 

Está aberta chamada pública para seleção de bolsistas de graduação para atuação junto à 

Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde (Dasu/Coavs) na Vigilância Epidemiológica da 

UnB. Parceria entre Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (Dasu/DAC) e 

Sala de Situação (FS). Mais informações no edital clique aqui. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=NRom49UVXCE&amp;feature=emb_title
http://dasu.unb.br/images/EDITAIS/2020/Edital_012020_COAVSDasu.pdf
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4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 

O Boletim UnBTV n° 49 traz informações sobre a consulta à comunidade via 
internet que confirmou a reeleição da reitora Márcia Abrahão e do vice-reitor Enrique 
Huelva. Além disso, apresenta a iniciativa solidária da Lutac, que se organiza para ajudar 
alunos que não têm condições de comprar os materiais solicitados pelo curso de 
odontologia. A publicação conta ainda com as lives da semana, os números da covid-19 
no DF e uma dica cultural para maratonar. 

Nesta semana, o Portal da UnB publicou matérias importantes sobre o cotidiano da 
rotina acadêmica. Entre elas, o retorno das consultas no HUB; o esclarecimento de 
dúvidas sobre plataformas de ensino remoto; o resultado da consulta para reitoria; e a 
elaboração de simulador e vídeo para demonstrar o fluxo de propagação da covid-19. 

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 

https://youtu.be/erQkeNMl4hk
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://noticias.unb.br/67-ensino/4385-saiba-como-tirar-duvidas-sobre-plataformas-de-ensino-remoto-da-unb
https://noticias.unb.br/67-ensino/4385-saiba-como-tirar-duvidas-sobre-plataformas-de-ensino-remoto-da-unb
https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4398-comissao-organizadora-divulga-resultado-da-consulta-para-reitor-a
https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4395-estudantes-elaboram-simulador-e-video-para-demonstrar-fluxo-de-propagacao-da-covid-19
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
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Repositório covid-19: http://repositoriocovid19.unb.br/ 
 

Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialUnB 

 

Últimas Matérias Destaques (27 e 28 de agosto) 

 Márcia Abrahão, reeleita na UnB: maior desafio é a retomada após a pandemia 

 Organizado pela UnB com participação da Unimontes, e-book populariza informações 

 Série #lição de casa: incertezas do presente refletem no futuro dos alunos do ensino médio 

 Tribunal de Contas abre processo pra investigar doação de máscaras e álcool em gel para 
Corrente, no Piauí 

 GDF estuda possibilidade de testar vacina da Rússia contra Covid-19 no DF 

 Covid-19 na Estrutural: casos passam de mil e população reclama do acesso aos testes 

 Covid-19: 1,2 mil moradores do DF já se ofereceram para testes da vacina 

 Tecnologia ajuda UBSs a traçar estratégias contra a 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 79 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/ECL, IB/GEN, ICS/DAN, IF, IG, SeMA e SPI. Essas 

unidades mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão 

do calendário da UnB. 

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 pa- 

ra 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 aplicativo. 

Clique para acesso ao formulário de cadastramento 

Será necessário realizar login com a utilização do e-mail institucional (usuario@unb.br) e 

da senha do e-mail (que é a mesma senha do Sistema Integrado de Gestão – SIG). Seu nome 

e e-mail institucional serão registrados automaticamente no formulário como responden- 

te. 

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. O RTI ma- 

nifesta as seguintes possíveis conclusões para providências: (1) Ambiente adequado para as 

atividades; (2) Ambiente adequado para as atividades, com ressalvas; e (3) Ambiente inade- 

quado para as atividades, com urgência nas adequações de Saúde e Segurança do Trabalho. 

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/
https://www.metropoles.com/distrito-federal/marcia-abrahao-reeleita-na-unb-maior-desafio-e-a-retomada-apos-a-pandemia
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80227510
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80244016
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80242839
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80242839
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80242839
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80307571
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80307562
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80326311
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80325891
https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
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O SGPC solicita que, antes dos preenchimentos, 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, dis- 

ponível no processo SEI 23106.040772/2020-53, Resultado (5263280). 

Em caso de dúvidas no preenchimento do Formulário de Levantamento Situacional, de- 

ve-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 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 novo Coro- 
navírus covid- 19. Brasília, 2020. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Plano de Contingência: 
coronavirus Covid-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 
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 Enfren- 
tamento da Pandemia de covid-19. 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicossocial para 
Enfrentamento do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para a Universidade de Brasília. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020. 
Boletins 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Boletins Informativos 
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 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. 
Anuário Estatístico. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Novel coronavirus (2019-nCoV). Organiza- 
ção Mundial de Saúde, 21 de janeiro de 2020. 2020a. 

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/
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
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;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp;amp%3BItemid=687
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp;amp%3Bview=category&amp;amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp;amp%3BItemid=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
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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  
 

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  
 

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  
 

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;amp%3Bpid=S0103-40142020000200002&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200007&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200025&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200045&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200065&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200077&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200097&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200119&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200141&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200157&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S0103-40142020000200175&amp;amp%3Blng=pt&amp;amp%3Bnrm=iso&amp;amp%3Btlng=pt
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