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APRESENTAÇÃO 
Os índices da pandemia no Brasil continuam alarmantes e tristes! 
Como vai detalhado a seguir (ou nos links fornecidos), no Brasil chegamos aos quatro 

milhões e cem mil casos confirmados, dos quais mais de três milhões e duzentos recupe-
rados, porém com cento e vinte e seis mil mortes! Nas últimas semanas, mais sete mil bra-
sileiros nos deixam (05/09/20). 

No mundo, passamos dos mais de vinte e seis milhões e seiscentos mil de casos, 
com mais de dezessete milhões recuperados, e mais de oitocentos e setenta e quatro mil 
mortos! (05/09/20). 

Portanto, a realidade da contaminação e do sacrifício de vidas persistem, o que consta-
tamos diariamente pois estamos (com)vivendo com a covid-19 ao nosso lado, em nossa casa, 
em uma fase de (suposta) estabilização com incidência alta de casos, somando-se a esta situ-
ação o afrouxamento das medidas de cuidado e proteção pelas pressões econômico-sociais.  

Reiteraremos, persistentemente, 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. Acesse-as aqui Recomendações e orientações 
do COES sobre como proceder em caso de contágio. 

 
Não leu algum de nossos Boletins anteriores, clique no quadro abaixo o número do Bole-

tim e acesse-o! 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

 
Veja também 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 

Coes atualiza dados sobre o comportamento da pandemia em sua 16ª edição 

COMITÊS NEWS (COES-COPEI-CCAR): 
A partir deste Boletim, até que seja estruturado um Boletim Integrado (em discussão com o 
Subcomitê de Comunicação COES-COPEI-CAR), divulgaremos os encaminhamentos adminis-
trativos realizados pelos Comitês no item 4 (geral). 

 
Aproveite para visitar nosso repositório (Portal da UnB)! 
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-16-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://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4409-16-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 COORDE-

NADOR) 
 

As pesquisas relativas ao desenvolvimento das vacinas seguem “de vento em popa”, já há 
167 estudos em andamento sobre vacinas para a covid-19. E o Brasil com seu parque industri-
al público de vacinas poderá ter importante papel no auxílio à oferta desta medida de controle 
da doença. Em paralelo, alguns estudos continuam sendo desenvolvidos testando a ação anti-
viral de diversos medicamentos, em potencial, na luta contra a infecção para o SARS-CoV-2. 
Assim como, outros estudos ainda têm buscado desvendar a resposta imunológica do ser hu-
mano a este vírus.  
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A situação no mundo em relação à covid-19 já aponta para mais 26 milhões de casos 

confirmados e quase 875 mil óbitos.  
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A Oceania continua fortemente tentando conter a ocorrência de surtos, e a Índia desta-

ca-se, na Ásia, com o franco crescimento de casos e deve superar este final de semana o se-
gundo colocado em incidência (o Brasil). O Japão ainda detecta surtos, porém continua inves-
tindo na detecção de casos rapidamente e na quarentena dos contatos de casos suspeitos.  

Na Rússia, a transmissão da doença parece estabilizada. Na África, a África do Sul pa-
rece estar com casos diminuindo no seu dia a dia, no entanto, nos países com sistema de saú-
de e economias mais frágeis a doença se acelera.  
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Já nos países da antiga Europa, o processo de retomada das aulas presenciais na Fran-

ça tem regredido com dezenas de escolas sendo fechadas novamente. Na Espanha, o cresci-
mento diário da detecção de casos repercute na fala das autoridades sanitárias que já se orga-
nizam para uma segunda onda da doença no país. E no Reino Unido, em algumas localidades, 
o NHS detecta surtos e parece detectar aglomerados de casos.  

 
O Brasil já ultrapassa 125 mil óbitos por covid-19, é como se um terço das pessoas em 

Vitória, capital do Espírito Santo, sumisse em apenas seis meses. São mais de 4 milhões de 
casos confirmados em todo o país, o que equivale a que todas as pessoas que residem no Dis-
trito Federal tivessem se infectado por SARS-CoV-2, acrescido de mais 25% de infectados 
aproximadamente.  

 
A permanência da flexibilidade das medidas de controle “aqui e ali” favorece o aumento 

do número de mortes e faz com que as pessoas sofram, não somente pela doença em si, mas 
também pelos efeitos sociais ocasionados por ela. Sem coordenação nacional de comunicação 
uníssona sobre a importância do distanciamento social, medidas de higiene pessoal, menor 
circulação de pessoas, pesado investimento na detecção rápida dos casos suspeitos e oferta 
de diagnóstico e quarentena para estes, a pandemia perdura no país. Com coeficientes de in-
cidência que variam em uma ou outra unidade federada, este país torna-se cada vez mais uma 
ilha, considerando que países de forte economia não permitem fluxo de pessoas com o Brasil, 
fragilizando a atividade comercial.  
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No Distrito Federal, a política de estressar o sistema de saúde com a promoção do 

adensamento populacional nos transportes coletivos, seja para a oferta de serviços à classe 
média e alta seja para favorecer a retomada de uma economia que promova o lucro para al-
guns, tem causado o sofrimento daqueles que vivem na periferia do Distrito Federal, camada 
mais frágil da sociedade local, em regiões como Ceilândia e Sol Nascente.  

 
As principais ações estratégicas de governo na contenção da pandemia no Distrito Fe-

deral seriam aquelas que buscassem alta detecção de casos, investimento em capacitação, 
ação colaborativa e organização de atividades da sociedade com os serviços de atenção pri-
mária voltada ao rastreamento e monitoramento de contatos, com a orientação da quarentena 
para o contato de casos suspeitos e a oferta de diagnóstico laboratorial para estes. 
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ERRATA 
No Boletim 16 (Semana 24 a 28/08/20), os gráficos constantes das páginas 5 e 
6 sobre a situação no Brasil (média móvel novos casos - barras azuis e média 
móvel óbitos - barras vermelhas, respectivamente) foram publicados com erro, 
por equívoco. Republicamos os dados corretos, pelo que nos desculpamos. 
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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. 

 
O material técnico produzido pela equipe da Sala de Situação da UnB, que acompanha 

e executa análises epidemiológicas dos casos, óbitos, insumos, entre outras informações 
disponibilizadas por meio dos bancos de dados e painéis de monitoramento oficiais, pode ser 
analisado em detalhes nos links abaixo.  

 

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-01-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-palop-01-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-brasil-01-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-distrito-federal-01-09-2020/
https://sds.unb.br/modelo-logico/situation-report-mundo-atualizacao-01-09-2020/
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3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB 
1. NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 
A. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR? 

A Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) mantém o acompanhamento de toda a co-
munidade acadêmica da UnB no exterior. Nas últimas semanas, foi solicitada a todos uma 
atualização dos dados. Com isso, até o dia 3 de setembro, eram 93 professores, técnicos e 
estudantes em 17 países no exterior. 

No último dia 28 de agosto, a INT encaminhou a toda a comunidade da UnB no exterior o 
18o 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, manteve a curva descendente de óbitos no Brasil, nos EUA, 
no México e na África do Sul, países atualmente com os maiores índices de casos fatais. Em 
movimento contrário, países europeus continuam a indicar um acréscimo no número de mortes 
diárias, particularmente a Espanha e a Itália. 

 

 

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  

Ao baixar o aplicativo o Guardiões e registrar diariamente os seus sintomas, o usuário es-
tará contribuindo para que os profissionais da área da saúde possam ter um padrão epidemio-
lógico do novo coronavírus, também, ficará sabendo quantas pessoas estão doentes na região 
em que mora. 

 
 

http://www.ourworldindata.org/
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Para os estudantes da UnB, ainda há a oportunidade de 
receber créditos ao cursar a disciplina Vigilância Epidemio-
lógica Comunitária e Participativa (cadastrada no SIGAA 
sob código DEG0204), de 4 créditos, oferecida pelo DEG, 
na modalidade de Módulo Livre. Link: 
linktr.ee/guardioesdasaude.  
 
A seguir os cards do Boletim Epidemiológico do Guardiões. 
Acesse esta e outras informações nas redes sociais do pro-
jeto nos links: Facebook e Instagram:  

 

 

 

https://linktr.ee/guardioesdasaude
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
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C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, mem-
bro do Coes, informa que o mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a fase 
de recuperação da pandemia do covid-19, no desenvolvimento da sua segunda etapa, que 
engloba um total de 38 prédios, realizou até o momento o atendimento de banheiros de sete 
prédios, representando 18% da demanda da segunda etapa.   

Estão em execução, esta semana, serviços de manutenção nos banheiros da Reitoria. 
Seguem aguardando autorização de orçamento para início da execução: o Centro de Excelên-
cia em Turismo/CET, Blocos G e Bloco F da Faculdade de Tecnologia. Estão em rota de levan-
tamento para as próximas semanas: institutos de Letras e de Biologia, Laboratório de Estudos 
Geodinâmicos e Ambientais, Biotério Central, Fazenda Água Limpa, Crad, CIC/EST, Caep, Ca-
sa Niemeyer e Laboratório de Caracterização Magnética do Instituto de Física. 

 

2. SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
O Decanato de Ensino de Graduação (DEG), por meio da Diretoria de Inovação 
e Estratégias para o Ensino de Graduação (Dieg), realiza, desde 2010, a Mos-
tra de Cursos de Graduação da UnB. O objetivo do evento, que ocorre duran-
te a Semana Universitária, é divulgar e apresentar aos estudantes do ensino 
médio e à comunidade externa, os diferentes cursos existentes nos campi da 
UnB.  Neste ano, em razão da pandemia de covid-19, o DEG, seguindo todas 

as medidas de segurança determinadas pelos comitês internos, promoverá a mostra de cursos 
de forma virtual. 

Nesta edição, a mostra, que acontecerá no período de 21 a 25 de setembro, será 
composta pelo lançamento da Visita Virtual à UnB, com apresentação de imagens fotográficas 
e/ou vídeos dos cursos, vinculados às Unidades Acadêmicas (UAs) e link direcionando para a 
Revista Digital com as informações e contato dos cursos, e pela realização de lives, com apre-
sentação dos cursos da graduação por professores e estudantes, e das formas de ingresso na 
Graduação. Assim, convidamos a comunidade universitária a participar desta ação.        
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Convênio para estágio dos estudantes das licenciaturas na modalidade remota 
A Universidade de Brasília e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), por intermédio do Decanato de Ensino de Graduação (DEG) celebram convênio pa-
ra estágio dos estudantes das licenciaturas na modalidade remota. 

Devido à pandemia de covid-19, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Porta-
ria nº 544, de 16 de junho de 2020, autorizou, excepcionalmente, que os estágios curriculares 
das licenciaturas aconteçam de forma remota.  

Para viabilizar a realização de estágios nessa modalidade, a UnB e a SEEDF cele-
braram o 2º Termo de Aditivo ao convênio de Estágio Obrigatório para os cursos de Gradua-
ção em Licenciaturas, nº 03/201, na forma remota, em 31 de agosto de 2020.  

As duas instituições de ensino dialogam agora sobre as melhores formas de viabilizar 
a assinatura dos documentos de estágio na forma virtual para que professores e estudantes 
sejam beneficiados por um processo mais rápido e seguro para todos 

 

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

 
O Bate-Papo Literário retomou as atividades, em 27 de agosto, com participantes de 

vários estados. Cerca de 30 pessoas estiveram no encontro. Problemas de segurança foram 
detectados, porém o grupo já tomou providências. O próximo encontro está agendado para a 
Semana Universitária.  A equipe organizadora está em contato para convidar a escritora Con-
ceição Evaristo.   

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI), mais conhecida pelo público como Encon-
tro de Escuta Virtual, tem ocorrido de forma “híbrida” desde o início de agosto. É disciplina para 
estudantes de graduação da UnB que conseguiram matrícula e está aberta a toda a comunida-
de interessada. Confira as médias de participações desta semana: 

 

• Segunda-feira: 90 participantes 

• Terça-feira: 51 participantes 

• Quarta-feira: 50 participantes 
 

 
A Coordenação de Articula-
ção de Redes para Preven-
ção e Promoção da Saúde 
(CoRedes/Dasu), em parceria 
com a Secom, vai publicar, a 
partir deste mês, materiais 
educativos com dicas e refle-
xões sobre Trabalho Remoto, 
Planejamento Financeiro e 
outros temas nas mídias so-
ciais da UnB.  
 
 
 
 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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Durante a semana de 31 de agosto a 4 de setembro, as Oficinas Calo(u)rosas cum-
priram a missão de construir um espaço de acolhimento, integração e celebração para a che-
gada de novos estudantes à comunidade. As atividades foram conduzidas por estudantes bol-
sistas da CoEduca, servidoras da CoEduca e convidados – estudantes da UnB e uma egresso 
da pós-graduação.  

Para participar da agenda de oficina, o interessado precisava apenas se inscrever no 
formulário disponível nos perfis da CoEduca e da Dasu no Instagram. As inscrições estiveram 
abertas durante uma semana e foram encerradas em 31 de agosto, às 17h, em decorrência da 
intensa procura.   

Foram contabilizados 103 inscritos. A maioria (63,1%) formada por calouros. Com 77 
participantes, o campus Darcy Ribeiro registrou o maior número de inscrições. Na sequência, 
vieram a FCE (15 pessoas), a FUP (4) e a FGA (3). Quatro pessoas eram da comunidade ex-
terna. Noventa e oito inscritos se identificaram como estudantes de graduação ou pós-
graduação, e três, como técnicos administrativos. Pelo menos 64 pessoas se inscreveram em 
duas ou mais atividades. Veja a distribuição por oficina:   

• Gestão do tempo e planejamento de estudos (terça): 58 inscritos,  

• Traço guardado: 23 inscritos,  

• Canções e Reflexões: 19 inscritos,  

• Mulheres na Ciência e a pandemia: questões de desigualdade de gênero: 36 
inscritos,  

• Escrita criativa: 42 inscritos,  

• Gestão do tempo e planejamento de estudos (quinta): 39 inscritos,  

• Espaços que acolhem: 27 inscritos,  

• Fora do Ninho: 23 inscritos.  
 
Objetivos e temáticas das oficinas:                                                   

Gestão do tempo e planejamento de estudos: busca ela-
borar cronograma semanal para uma rotina mais organizada 
e produtiva. Espaço para troca de ideias e compartilhamento 
de dicas.  
Traço guardado: os participantes serão capazes de se re-
conhecerem como desenhistas, desconstruir alguns concei-
tos de desenhos e aprender alguns traços de fácil execução.  
Escrita criativa: o objetivo é convidar as pessoas a desas-
sossegarem o olhar e praticarem uma escrita atenta ao pre-
sente e aos detalhes, além de acolhedora do movimento 
entre o corpo e a palavra.  
Canções e Reflexões: a ideia principal é ouvir música e 
partilhar sentimentos e emoções. 
Mulheres na ciência e a pandemia: questões de desi-
gualdade de gênero: o objetivo é realizar uma roda de con-

versa entre as mulheres universitárias e/ou as que compõem a instituição, com o intuito de 
compartilhar múltiplas narrativas e vivências do período de isolamento social. 
Espaços que acolhem: busca relembrar o espaço vivido pelos estudantes universitários. Vai 
promover tour virtual e afetivo pela UnB por meio do compartilhamento de narrativas dos alu-
nos veteranos com os espaços que mais se identificam e gostam de estar presentes na Univer-
sidade.  
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Fora do Ninho - Online: o objetivo é o acolhimento de calouros que vem de outros estados e 
ainda não se familiarizaram com o ambiente universitário. De forma remota, a oficina pretende 
sanar dúvidas, diminuir a ansiedade dos novatos e proporcionar um ambiente de interação e 
acolhimento.  

 
4. SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
No Boletim UnBTV n° 50 é possível conferir os preparativos para a tradicional 

Semana Universitária. A programação vai contar com transmissões – ao vivo e gravadas – 
pela internet. Além disso, o boletim traz orientações sobre a covid-19 em Libras, os 
números do coronavírus no DF, as lives da semana e uma sugestão cultural literária. 

As matérias desta semana, no Portal da UnB, trazem como destaque: artigo 
científico que equaciona as condições climáticas, o combate ao fogo e a vulnerabilidade 
de indígenas à covid-19; as campanhas de solidariedade da Universidade. Ainda com 
atenção à pandemia, as publicações apresentam a pesquisa que identifica a aprovação do 
trabalho remoto em órgãos públicos do DF e o projeto nacional que mapeia cadeias 
alternativas de distribuição de agroalimentos. 

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/ 
 
Destaques de 3 e 4 de setembro 

• Pesquisa da UnB investiga a influência do clima na propagação do coronavírus 

• Governo põe em risco adesão à futura vacina 

• Novo decreto do Governador autoriza o funcionamento de teatros e academias 
e atividades aquáticas 

• Resultados de exames de imagem passa a confirmar mortes por covid-19 

• Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de coronavírus em meio a sinais de 
melhora 

• Projeto Enfermeir@s Incríveis valoriza a imagem da categoria no combate à 
covid-19 

• DF contabiliza 2.641 óbitos com covid-19 

• UnB fica entre as 10 universidades melhores do país 

• Atividade física na pandemia 

• UnB suspende concurso público devido à pandemia de coronavírus 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ruNuj6bqM
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/
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80587209
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80575611
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80624866
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80624866
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80596051
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80611117
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80611117
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80636906
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80636906
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80637615
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80643796
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80648903
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=80656730
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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), amparada pela Resolução do Conselho de Administração Nº 0026/2016, 
iniciou na última semana o trabalho de fiscalização documental das empresas prestadoras de 
serviço na UnB. 

A ação busca garantir o recebimento das orientações para minimizar o risco de infec-
ção pelo novo coronavírus. Assim, é possível adotar medidas para evitar ou diminuir a propa-
gação da doença entre colaboradores. Foram contatadas as empresas Ágil, CTX, Engemega, 
Gennesis, Griffo, Liderança, Life, RCA, Sanoli, Servite, Simpress e WM Paisagismo. 

Os documentos analisados incluem a relação de casos confirmados de adoecimento 
pela covid-19, o comprovante de treinamento e fornecimento de EPI e a avaliação global do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) com as respectivas alterações e ajustes 
em razão da pandemia, o que inclui o Programa de Prevenção Respiratória. Também serão 
consideradas as determinações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), os relatórios de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) sobre ações de enfrenta-
mento e os comprovantes de repasse de informações aos trabalhadores, de maneira apropria-
da e suficiente, sobre riscos e medidas de controle adotadas pela empresa. 

A expectativa é que, ao final do processo, haja o fortalecimento da gestão de SST 
realizada junto aos trabalhadores terceirizados, com foco no resguardo institucional quanto à 
corresponsabilidade em relação aos contratos e, principalmente, na minimização dos riscos de 
contágio pela covid-19 em toda a comunidade acadêmica. 

 

4. COMITÊS NEWS (COES-COPEI-CCAR) - Novo 

 
 A partir deste número socializaremos as principais informações, ações e 
encaminhamentos dos três comitês. 
 Relembramos que o CCAR, criado pelo Ato da Reitoria 0557/2020 (06/05/2020) e 
reformulado pelo Ato 0735/2020 (02/07/2020), tem por objetivo planejar e coordenar as ações 
das atividades administrativas e acadêmicas, visando a mitigar os riscos diretos e derivados da 
COVID-19 na execução da missão da Universidade de Brasília de retomar suas atividades 
acadêmcias e administrativas de forma segura e planejada (Plano de Recuperação CCAR). 
 As ações do CCAR, em consonância com as boas práticas nacionais e internacionais na 
área de saúde e com as orientações do COES-COVID/UnB, são deliberadas por meio de se-
te subcomitês temáticos, instituídos pela Vice-Reitoria: 

(1) Atividades Administrativas: VRT (Assessoria e Secretaria), COES (DAC), DPO (DPL, 
CMO), DGP (Decano, ASCOL), PRC/DIRAD e INFRA; 

(2) Atividades Acadêmicas: DEG, DPG, DEx, CEAD, PRC/DIRAD, INFRA, SAA e BCE;   

(3) Compras e Contratos Administrativos: DAF (Decana, DCA), PRC (Prefeito, PRC), INFRA 
e SPI;  

(4) Gestão de Pessoas: DGP, DSQVT/DGP, ASCOL/DGP, DAF, DAF/DGP, DAF/DCA, STI, 
PRC, PRC/DIRAD e SPI; 

(5) Comunicação: VRT (Assessora e Secretários), SECOM, UnBTV, DPO/DPL e CMO;   
(6) Pesquisa Social: IPOL, IE, FD, IPOL e IP;   
(7) Infraestrutura e espaço públicos: COES, INFRA e FAU (Vice direção e Prof/as). 
 

Registre-se que desde a constituição dos Comitês principais, a Reitoria (MRT, VRT, GAB) realiza reuni-
ões semanais com as Coordenações dos comitês para deliberações e encaminhamentos. 

https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5880699&id_orgao_publicacao=0
http://noticias.unb.br/76-institucional/4127-unb-cria-comite-de-planejamento-de-acoes-para-fase-de-recuperacao-da-doenca
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Por concisão, informamos resumidamente algumas das atividades conjuntas desenvol-
vidas ou em andamento nos Comitês: 

a) Constituição de Comitês de Acompanhamento nas Unidades acadêmi-
cas e administrativas, conforme encaminhado no SEI 23106.045828/2020-66 (Plano 
de Retomada das Atividades de Recuperação).  

b) Plano de Comunicação: 1. Plano de Comunicação Geral (3 comitês) 
está em elaboração pela SECOM com as coordenações dos comitês específicos; 2. 
Cartazes:  3 tipos básicos de cartazes já foram deliberados para serem afixados na 
Etapa 0 (imediata), considerando o retorno remoto das atividades e a existência de 
alguns trabalhos essenciais de forma presencial (mapeados e em avaliação pela 
DSQVT/DGP). Disponíveis, serão afixados pela PRC nos espaços em utilização; 3. 
Outros serão oportunamente construídos dentro do Plano de Comunicação e de 
acordo com as demais etapas do plano de recuperação. 

c) Análise dos espaços para utilização: O Núcleo Coordenador do COES, 
a partir de modelo aprovado e aplicado na FCE, elaborou uma minuta de levanta-
mento de necessidades de insumos e cuidados, a serem providos pela Universidade 
conforme levantamento geral. Adicionalmente, o COES, a INFRA e a FAU estão tra-
balhando em orientações para ocupações dos grandes espaços, dos espaços inter-
nos (das Unidades) e os circulação de todo/as (toda comunidade, cada um de nós).  

d) Aquisição de insumos: O Subcomitê de Compras e Contratos está traba-
lhando, junto ao DAF, o levamento de insumos (álcool, álcool gel etc) e as estraté-
gias de limpeza e higienização com as empresas contratadas.   

e) CoAVS/Núcleo de Vigilância: como informado nos itens 3.1.B e 3.5 acima, o 
COES, através da Sala de Situação e do App Guardiões da Saúde (ProEpi, DEG) es-
tá estruturando o Sistema de Vigilância da Covid na UnB para o eventual retorno, 
quando for o caso. Para isto, foi criada a Coordenação de Atenção e Vigilância em 
Saúde (CoAVS), em parceria com a DSQVT/DGP, Sala de Situação/FS e o HUB, 
dentro da estrutura da DASU/DAC, com o objetivo primordial do acompanhamento 
(orientação, notificação, encaminhamento, vigilância epidemiológica etc) dos agravos 
em saúde, incluindo a Covid, a Dengue e outros presentes na nossa comunidade. 
Em cada campi será estruturado um núcleo próprio. 

f)  COPEI News 
Para o retorno às aulas, o COPEI lançou, juntamente com o DPI, a disciplina “Pes-

quisa Científica em Grandes Temas - COVID 19”, a ser ministrada por qualquer 

professor envolvido em pesquisas COVID.  
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Em poucos dias, 16 turmas foram criadas, em diferentes 
unidades e áreas de conhecimento, trabalhando junto com 
os alunos as pesquisas sobre combate à pandemia e suas 
consequências em diferentes unidades acadêmicas (FGA - 
Engenharia de Software, FCE - Terapia Ocupacional, FCE 
- Farmácia, ICS - Departamento de Estudos Latino Ameri-
cano, ICS - Sociologia, FM - Medicina Social/Saúde Coleti-
va, FS - Saúde Coletiva, IB - Núcleo de Educação Científi-
ca, IE - Departamento de Ciência da Computação e IH - 
Serviço Social). Para abrir uma turma, o professor deve 
enviar a solicitação à Secretaria de Administração Acadê-
mica (SAA), com a lista dos alunos que deseja matricular. 
O prazo de abertura será mais amplo em razão do caráter 
mais flexível da iniciativa. Saiba mais em:  
http://noticias.unb.br/67-ensino/4376-disciplinas-colocam-
estudantes-da-unb-em-contato-com-pesquisas-sobre-
covid-19 
 

 

O Edital 01/2020 COPEI/DPI/DEX de Auxílio a Pesquisa-
dor, lançado em julho, selecionou 56 projetos aprovados 
nas Chamadas Prospectivas para combate à COVID-19, 
apoiando com até 30 mil reais o pesquisador coordenador, 
para execução de sua pesquisa. Até o momento foram fi-
nanciados 47 projetos, em função da disponibilidade orça-
mentária. As pesquisas são de áreas de conhecimento di-
versificadas e representam uma parte da contribuição da 
Universidade de Brasília na mitigação dos efeitos da pan-
demia. Saiba mais em: http://noticias.unb.br/117-
pesquisa/4315-edital-vai-destinar-r-760-mil-para-projetos-
classificados-em-chamadas-prospectivas 
 

 

Nos dias 12 e 13 de agosto foi realizado o 1º Webinario 
COPEI. Coordenado pelo professor Khalil Portugal, com 
apoio DPI, DEX e UnBTV, o webinário apresentou várias 
das iniciativas de pesquisa, extensão e inovação de comba-
te à COVID-19 aprovadas pelas duas chamadas prospecti-
vas do COPEI. Foram 74 projetos de pesquisa apresenta-
dos em 8 Plenárias, que obtiveram quase 4.000 visualiza-
ções. O objetivo do webinário foi socializar e divulgar as 
pesquisas e ações em andamento na universidade. Além 
das plenárias, o webinário contou com palestras do ex-
secretário nacional de Vigilância em Saúde Wanderson Oli-
veira, da pesquisadora da Universidade de São Paulo, Es-
ter Sabino, responsável pela equipe que sequenciou o ge-
noma do Sars-Cov2 e do professor da Faculdade de Saúde 
Jonas Brant, responsável pela Sala de Situação da UnB.  

 

http://noticias.unb.br/67-ensino/4376-disciplinas-colocam-estudantes-da-unb-em-contato-com-pesquisas-sobre-covid-19
http://noticias.unb.br/67-ensino/4376-disciplinas-colocam-estudantes-da-unb-em-contato-com-pesquisas-sobre-covid-19
http://noticias.unb.br/67-ensino/4376-disciplinas-colocam-estudantes-da-unb-em-contato-com-pesquisas-sobre-covid-19
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4315-edital-vai-destinar-r-760-mil-para-projetos-classificados-em-chamadas-prospectivas
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4315-edital-vai-destinar-r-760-mil-para-projetos-classificados-em-chamadas-prospectivas
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4315-edital-vai-destinar-r-760-mil-para-projetos-classificados-em-chamadas-prospectivas
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As palestras e plenárias estão disponíveis nos seguintes links: 
Plenária 1 - 12/08 10h-12h: https://www.youtube.com/watch?v=Lrmep6GIJAE  
Plenária 2 - 12/08 10h-12h: https://www.youtube.com/watch?v=e5SQ2TbYdu4  
Plenária 3 - 12/08 14h-16h: https://www.youtube.com/watch?v=3sd4rPvtuaQ  
Plenária 4 - 12/08 14h-16h: https://www.youtube.com/watch?v=6pWwWuPlhzM  
Plenária 5 - 13/08 10h-12:10: https://www.youtube.com/watch?v=r7ZrXjfznNM  
Plenária 6 - 13/08 10h-12h: https://www.youtube.com/watch?v=Mqx3LXn4s00  
Plenária 7 - 13/08 14h-16h30: https://www.youtube.com/watch?v=vmqXgpStkOk  
Plenária 8 - 13/08 14h-16h30: https://www.youtube.com/watch?v=cz1ql-CIark  
 

Os participantes do webinário foram convidados a participar com um resumo de sua 
pesquisa em uma edição especial da Revista  Participação, voltada para as  iniciativas de pes-
quisa, extensão e inovação para combate à COVID-19, a ser lançada no mês de outubro 
(https://periodicos.unb.br/index.php/participação).  

 

 

O Fundo de Doações COVID-19 UnB em Ação, que 
visa financiar projetos e ações da universidade no 
combate à pandemia, já está apto a receber doações 
através de boleto bancário, cartão de crédito ou 
paypal. As doações podem ser direcionadas a projetos 
específicos do portfólio, categorias ou ao fundo em 
geral. O Fundo é gerido por um comitê Gestor forma-
do por integrantes do COPEI. Saiba mais em: 
https://noticias.unb.br/76-institucional/4217-unb-cria-
fundo-para-doacoes-de-combate-a-covid-19.  
 

5. 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: 
coronavírus 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrmep6GIJAE
https://www.youtube.com/watch?v=e5SQ2TbYdu4
https://www.youtube.com/watch?v=3sd4rPvtuaQ
https://www.youtube.com/watch?v=6pWwWuPlhzM
https://www.youtube.com/watch?v=r7ZrXjfznNM
https://www.youtube.com/watch?v=Mqx3LXn4s00
https://www.youtube.com/watch?v=vmqXgpStkOk
https://www.youtube.com/watch?v=cz1ql-CIark
https://periodicos.unb.br/index.php/participação
https://noticias.unb.br/76-institucional/4217-unb-cria-fundo-para-doacoes-de-combate-a-covid-19
https://noticias.unb.br/76-institucional/4217-unb-cria-fundo-para-doacoes-de-combate-a-covid-19
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
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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. 
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 Português 

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

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

Português 

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

Português 

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

Português 

Modelagem da pandemia covid-19 como objeto complexo (notas samajianas) - ALMEIDA FILHO, NAOMAR DE. 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. 

Português 

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

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. 

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. 

Português 

 

  

http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
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