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APRESENTAÇÃO 

Continuamos em “plena guerra” contra o coronavírus, embora de formas diferenciadas 
em cada país ou região  

 
Para atualizações diárias da progressão da pandemia: https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/12/ciencia/1584026924_318538.html 

Informa-nos o “El pais”, que o verão europeu foi de algumas reaberturas comerciais, 
além de afrouxamento das restrições de circulação. No entanto, desde meados de outubro 
a preocupação da segunda onda de covid-19 tomou conta de países como Reino Unido, 
Itália e Espanha, que bateram recordes de novos contágios diários. O receio aumenta com 
a chegada do segundo inverno na pandemia e, por isso, muitos países voltaram com 
restrições que se assemelham ao lockdown do primeiro semestre, ainda que sem o mesmo 
rigor. 

No caso do Brasil, nos encaminhamos para o verão, o que certamente será um fator 
atenuante na preocupação com o “repique” ou “a segunda onda” de covid-19, o que faz 
com que, supostamente, tenhamos a nosso favor o tempo hábil para a melhoria das 
estruturas de saúde pública, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, 
onde pandemia mas vitimiza. A maioria dos Estados brasileiros registrou quedas ou 
manutenções da taxas (contágios e óbitos), neste mês (novembro), o que colabora com a 
reabertura gradual do país, e nos põe em expectativa sobre a força da contaminação nos 
proximos dias. 

E, em nossa persistência, continuamos, também, o encaminhamento das nossas 
orientações sobre como lidar com esta doença, para o que for possível contribuir. 

Recomendações e orientações do Coes sobre como proceder em caso de 
contágio. 
 
Se (ainda) não leu algum de nossos boletins, clique abaixo no número do boletim e 

acesse-o! 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 
Veja também as últimas matérias sobre nosso boletim no Portal UnB. 
25ª edição do Boletim Coes - informações recentes sobre a pandemia de covid-19 
26ª edição do Boletim Coes atualiza os dados da pandemia de covid-19 no Brasil e no 
mundo 
27ª edição do Boletim Coes: novos dados da pandemia no Brasil e no mundo 
 

 

Contatos: Coes-Covid/UnB: coes@unb.br - Sala de Situação (FS): sds@unb.br 
Dasu: dasu@unb.br  
Atualizações no Portal da UnB: http://repositoriocovid19.UnB.br/ 

       
Ileno Izídio da Costa  

Presidente Coes-
Covid/UnB 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/12/ciencia/1584026924_318538.html
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://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-17-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-18-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-19-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-20-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-21-BoletimCOES.pdf
https://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-22-BoletimCOES.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-23-BoletimCOES.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-24-BoletimCOES.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202011-25-BoletimCOES.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202011-26-BoletimCOES.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202011-27-BoletimCOES.pdf
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4552-25-edicao-do-boletim-coes-apresenta-informacoes-recentes-sobre-a-pandemia-de-covid-19
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4570-26-edicao-do-boletim-coes-atualiza-os-dados-da-pandemia-de-covid-19-no-brasil-e-no-mundo
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4570-26-edicao-do-boletim-coes-atualiza-os-dados-da-pandemia-de-covid-19-no-brasil-e-no-mundo
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4585-27-edicao-do-boletim-coes-apresenta-novos-dados-da-pandemia-de-covid-19-no-brasil-e-no-mundo
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
mailto:dasu@unb.br
http://repositoriocovid19.unb.br/
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO 

COORDENADOR)  
 

Os estudos relacionados ao desenvolvimento das vacinas continuam a sua rotina e com 
resultados cada vez mais próximos, mas ainda não há data para termos disponíveis as diferen-
tes vacinas que estão sendo testadas, inclusive no Distrito Federal.  
 

A empresa Pfizer anunciou que depositaria, 
nesta última sexta-feira (20 de novembro), o 
relatório contendo resultados do ensaio clí-
nico sobre a sua vacina no órgão americano 
Food and Drug Administration (FDA), equi-
valente no Brasil à Anvisa.  
E já são 57 milhões de pessoas infectadas 
com quase 1.4 milhão de óbitos devido à 
covid-19, no mundo, em dados oficiais da 
Organização Mundial de Saúde.  
Na região do Pacífico, já são mais de 800 
mil casos confirmados e quase 17 mil mor-
tes, mas tanto a Nova Zelândia como a Aus-
trália ainda contêm fortemente a doença.  
Na Ásia, a Índia tem apresentado uma inci-
dência menor de casos, mas Bangladesh, 
Irã, Paquistão, Turquia, Indonésia e Japão 
continuam a ter cada vez mais casos novos.  
 
 

 
A África, com aproximadamente 1.4 milhão de casos confirmados, tem a África do Sul como o 
maior país em número de casos confirmados e volta a apresentar maior velocidade na incidên-
cia da doença.  
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A situação tem se acirrados nos principais países da Europa: Reino Unido, Itália, França, 

Alemanha, Suécia, que apresentam alta velocidade no aumento do número de casos diários. 
Nos países da Europa Oriental, como Romênia, Ucrânia e principalmente Rússia, a doença 
volta a recrudescer com semanas contínuas de ascendência no número de casos. Espera-se 
agora que medidas mais duras de contenção de mobilidade, distanciamento social, testagem 
em massa e rastreamento de contatos surtam efeito como já notado sutilmente na Alemanha.  

Nas Américas, continua uma forte incidência de casos nos Estados Unidos e no Canadá, 
no entanto a taxa de mortalidade nos Estados Unidos é muito mais intensa, batendo recordes 
quase que diariamente no número de casos. Na América Central, não há grandes destaques, 
apesar de a incidência da doença estar aumentando na República Dominicana e no Panamá.  
Costa Rica e El Salvador mantêm alto patamar de casos diários, considerando tamanho popu-
lacional desses países. Na Guatemala e em Honduras, a doença está reduzindo a sua incidên-
cia. Na América do Sul, perde velocidade em Peru, Bolívia, Venezuela, Equador, e aparente-
mente também, na Colômbia.  

 

 
 
No Brasil, a covid-19 já alcança quase 170 mil óbitos e mais de 6 milhões de casos re-

gistrados em dados oficiais, porém estima-se que haja muito mais que não foram registrados 
nos sistemas de informação, ou mesmo casos, mas não tiveram a oportunidade de diagnóstico, 
e ainda há aqueles que se infectaram e não apresentaram sintomas clínicos. Contudo, parece 
que as atividades das campanhas eleitorais sem respeito ao uso de máscaras, adensamento 
populacional e com intensa mobilidade das pessoas pode ser um grande motivador à recru-
descência da doença. E na próxima semana já poderemos ver os efeitos, perceptíveis com o 
aumento da incidência principalmente nos estados do Sul do país. No Sudeste, há notável in-
tensidade da doença no Espírito Santo, e além haver relatos de que hospitais privados, princi-
palmente, já detectam alta procura por leitos hospitalares para atendimento de pacientes com 
covid-19.  
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No Distrito Federal, o aumento de casos parece ainda não acontecer a ponto dos gesto-

res distritais de saúde se remobilizarem para a oferta de maior cuidado para a população, um 
ótimo momento para intensificação do rastreamento e monitoramento de contatos de pessoas 
suspeitas com síndrome gripal. 
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no aqui para o re-

latório completo 
 

O Coes-Covid/UnB, por meio da Sala de Situação 
da UnB e da Dasu/DAC, acompanha os casos notifica-
dos nos bancos de dados e painéis de monitoramento da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), da Johns 
Hopkins University, do Ministério da Saúde e das Secre-
tarias de Estado da Saúde do país. 

O Situation Report apresenta, diariamente, a ocor-
rência e a situação do cenário atual da pandemia do no-
vo coronavírus no mundo. O material técnico produzido 
pode ser analisado nos links: 
 

• SITUATION REPORT Mundo 

• SITUATION REPORT Palop 

• SITUATION REPORT Brasil 

• SITUATION REPORT Distrito Federal 

• SITUATION REPORT Universidade de Brasília 
 

 

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-18-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-palop-18-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-brasil-17-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-17-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-unb-17-11-2020/
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3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB 

 

3.1 NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 
 

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

A Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) mantém acompanhamento semanal de 
todos os países onde nossa comunidade acadêmica se faz presente.  

Nesta última semana, à exceção da África do Sul, da Austrália, do México e da Repúbli-
ca Checa, todos os demais 14 países registraram aumento no número de óbitos. Ainda é cedo 
para garantir o controle da segunda onda na República Checa e no México. A Austrália e a 
África do Sul, por outro lado, apresentam gráfico descendente mais confiável. A Austrália, in-
clusive, registrou sua última morte por covid no dia 3 de novembro. Além de Portugal e Polônia, 
que vivem o pior da pandemia, Alemanha, Itália e França parecem também se aproximar do 
recorde do número de óbitos que haviam atingido em março e abril.  

Nas Américas, os EUA se aproximam de 1.500 óbitos diários (média de 7 dias). E, o 
Brasil também voltou a apresentar números ascendentes. 
 

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
 

O Guardiões da Saúde é um aplicativo para Android e IOS gratuito, para vigilância 
participativa em saúde, criado em 2007 pela Rede Brasileira de Profissionais de Vigilância em 
Saúde (ProEpi) e 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.  

Todas as quartas e sextas-feiras, os boletins epidemiológico e institucional do 
Guardiões são disponibilizados nas redes sociais: Instagram: @guardioesdasaudeunb 
Facebook: @guardioesdasaudeunb. 

 

 

https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
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C. ESTRATÉGIA EDUCAUnB-COVID-19 

O projeto Educa UnB-COVID-19 - Prevenção no cotidiano da universidade apresentou 
uma série de nove vídeos curtos e o primeiro volume de uma revista de quadrinhos, que são os 
produtos finais da fase inicial do projeto. O propósito do Educa UnB-COVID-19 é a produção de 
materiais de educação/comunicação que, partindo das orientações genéricas de prevenção de 
transmissão do novo coronavírus, façam adaptações a situações reais do cotidiano do estudo e 
trabalho nos campi da UnB. A produção desse material é feita de maneira participativa; são as 
pessoas dos públicos-alvo do projeto que criam os conteúdos e as adaptações das normas 
com supervisão da equipe Educa Covid. A UnB oferece suporte técnico na edição e divulgação 
dos produtos.  

Entre julho e novembro/2020, o foco foram trabalhadores de empresas que terceirizam 
serviços na UnB; especificamente três segmentos: recepção, limpeza e segurança. Os recep-
cionistas elaboraram os quadrinhos, e os trabalhadores da limpeza os vídeos curtos retratando 
situações do dia a dia do seu labor e episódios nos quais é difícil aplicar as normas de preven-
ção ou estas são descumpridas, propondo soluções e recomendações para esses casos. Com 
condução de servidores docentes (FCE) e administrativos (PRC) e o suporte técnico de estu-
dantes do Instituto de Artes e da Faculdade de Comunicação, os materiais e roteiros criados 
pelos trabalhadores foram organizados e editados deixando-os prontos para sua divulgação 
pelos em diversos meios de comunicação. 

Em breve serão divulgados os podcasts baseados nos roteiros dos vigilantes e iniciado o 
trabalho com os discentes, começando pela Casa do Estudante. 

 

D. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) informa que o mutirão de 

manutenção dos banheiros da Universidade para a fase de recuperação da pandemia está na 

segunda etapa e concluiu esta semana os serviços de manutenção nos banheiros do Biotério 

Central e da Faculdade de Ciência da Informação. Prossegue em execução a manutenção nos 

banheiros do Instituto de Geociências, da Fazenda Água Limpa, da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo e do Departamento de serviço social (IH). Estão em análise os orçamentos do Insti-

tuto de Ciência Biológica (geral) e da Biblioteca Central. Seguem sendo realizados os levanta-

mentos no Observatório Sismológico e na Reitoria.  
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3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
 

Na semana de 16 a 20 de novembro, a equipe dos especialistas do Comitê  
Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 da Universidade de Brasília (Co-
es/UnB) elaborou o documento intitulado Recomendações para Ações na Etapa 
2 do Modelo de Retomada de Atividades Presenciais da UnB que foi apresenta-
do ao Ccar e aos conselheiros na  614ª Reunião do Conselho de Ensino, Pes-

quisa e Extensão da UnB (Cepe).  De acordo com o Ccar, a Etapa 2, prevê as seguintes ações:  

✓a continuidade das atividades essenciais de forma presencial;  

✓ o retorno gradual das atividades acadêmicas de forma presencial;  

✓ a retomada presencial de atividades administrativas que são necessárias ao 

funcionamento das atividades acadêmicas;  

✓ a preparação para a Etapa 3.  

Todas essas ações devem estar muito bem organizadas pelos gestores das Unidades 
Acadêmicas e Administrativas (UAs), que também devem observar as recomendações de saúde 
e segurança para o enfrentamento da pandemia da covid-19, descritas pelos especialistas do 
COES-COVID-19/UnB. 

Os especialistas do Coes orientam, ainda, que as Coordenações de Graduação e de 
Pós-Graduação deverão orientar e monitorar os estudantes que retornarem, na forma presen-
cial, para as atividades didáticas e/ou de pesquisa, considerando essas recomendações, apre-
sentadas ao CEPE, pelo Prof. Ileno Izídio da Costa, Presidente do COES, no CEPE. 

 

 
 
Leiam o documento original ou acesse os slides do resumo no SEI 23106.099052/2020-

02, ou assista a 614ª Reunião do CEPE. (Clique nos links). 
 

 

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=6501192&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001560&infra_hash=5f57ffc593ffd8c3ef26f40d4f387b72ddc275f00de6046e1632610d797940d5
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=6501192&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001560&infra_hash=5f57ffc593ffd8c3ef26f40d4f387b72ddc275f00de6046e1632610d797940d5
https://www.youtube.com/watch?v=Uy_MI9lbRd4&t=8709s
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3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui e veja mais informações do SSMAP no Portal 

 

 
A CoRedes/Dasu/DAC, em parceria com o Grupo 
de Estudos e Práticas em Psicologia, Cronicidades 
e Políticas Públicas, já realizou, na modalidade on-
line, três encontros  da atividade Quem cuida de 
você?, com  facilitação de Guilherme Martins (gra-
duando em Psicologia) e Leandro Figueiredo (psi-
cólogo) e supervisão da profa. dra. Larissa Pole-
jack, coordenadora do Grupo Integra e diretora da 
Dasu. A atividade aborda o autocuidado entre estu-
dantes em tempos de pandemia e ensino remoto.   

 

 
Acesse instagram da Dasu: @dasu_unb 
Faça sua inscrição: linktr.ee/dasu  
Próximos encontros: 26 de novembro e 03 de dezembro de 2020.  
 

          A CoRedes/Dasu/DAC, no âmbito da cam-
panha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, 
segue ofertando a atividade Encontro de Escuta 
Virtual Online que realiza rodas de Terapia Co-
munitária Integrativa (TCI) direcionada a comuni-
dade interna e externa da UnB. 

A proposição das rodas de TCI surgiu da 
parceria entre UnB e Secretaria de Saúde do Dis-
trito Federal (SES-DF). Neste semestre, esta par-
ceria transformou os encontros na disciplina Tera-
pia Comunitária Integrativa e Práticas Integrativas 
em Saúde, disponibilizada em três turmas remo-
tas semanais para todos os cursos da UnB e 
aberta à comunidade externa. Ao final do semes-

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/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
https://www.instagram.com/dasu_unb/?hl=pt-br
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fdasu&e=ATMpd6RnG4Pgibr6xtqfv5GHloOtlckkNV8Q7lWJgfSJ487HNlGnWWZkfkb37enn71YZ1G41EHL-rNVz3Hwys07CRB0Jj9IB2J5WtT4&s=1
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tre, o discente computará dois créditos e guardará as vivências de cuidado e apoio disponibili-
zados ao longo do semestre. Saiba mais sobre a TCI em: 

• Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa (Abratecom)  

• Secretaria de Estado de Saúde do DF  
 

Os interessados podem participar: segunda-feira às 12h; terça-feira às 16h, quarta-feira 
às 19h ou sexta-feira às 15h. Acesse e faça sua inscrição: linktr.ee/dasu. 

No dia 17 de novembro, a CoRedes/Dasu/DAC realizou a atividade sobre planejamento 
financeiro Finanças para Universitários. O Planejamento financeiro é apontado como uma das 
estratégias de autocuidado e promoção do bem-estar. A proposição da ação de modo dinâmi-
co, colaborativo e dialógico buscou refletir sobre o planejamento financeiro, sem desconsiderar 
os determinantes sociais de saúde, a interseccionalidade de raça, gênero e classe e, sobretu-
do, a diversidade socioeconômica dos discentes da UnB. Devido à alta procura, ainda em 
2020, será ofertada nova turma no instagram da Dasu @dasu_unb. 

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
 

O Boletim UnBTV n. 61 apresenta um projeto de pesquisa que estuda se recém-
nascidos de mães que tiveram covid-19 podem sofrer sequelas da doença. Além disso, a Uni-
versidade de Brasília faz consulta à comunidade acadêmica. E mais: lives da semana, suges-
tão cultural e os números da covid-19 no DF. 

 
Com o slogan A UnB quem faz é a gente, a nova 
campanha institucional da Universidade de Brasília, 
lançada esta semana, busca fortalecer e orientar os 
segmentos universitários diante das mudanças 
ocasionadas pela covid-19. É possível fazer o download 

gratuito de peças com a identidade visual da campanha. 
 
Outros destaques do Portal são o portfólio que reúne informações detalhadas sobre 

infraestrutura de pesquisa e inovação da UnB, e como docentes reinventam, com criativida-
de e inovação, o ensino e a pesquisa na pandemia, além dos avanços da discussão no Cepe 
sobre formato do próximo semestre. 

 
O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia 

acessível em:  
    
Portal da UnB  

- Matérias jornalísticas 
https://noticias.unb.br/publicacoes 

 
UnBTV (vídeos) 
https://www.youtube.com/user/unbtv 

 - Artigos de opinião 
https://noticias.unb.br/artigosmain 

Repositório Covid-19/UnB em 
Ação 

     http://repositoriocovid19.unb.br/ 
 

 
Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

 

https://abratecom.org.br/
http://www.saude.df.gov.br/terapia-comunitaria-on-line-da-ses-vira-disciplina-na-unb/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fdasu&e=ATMpd6RnG4Pgibr6xtqfv5GHloOtlckkNV8Q7lWJgfSJ487HNlGnWWZkfkb37enn71YZ1G41EHL-rNVz3Hwys07CRB0Jj9IB2J5WtT4&s=1
https://www.instagram.com/dasu_unb/?hl=pt-br
https://youtu.be/f_mG99pNCUY
http://noticias.unb.br/76-institucional/4574-campanha-institucional-promove-acolhimento-e-solidariedade-entre-a-comunidade-academica
https://www.integra.unb.br/s/campanha_2021
https://www.integra.unb.br/s/campanha_2021
http://noticias.unb.br/publicacoes
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4572-portfolio-reune-informacoes-detalhadas-sobre-infraestrutura-de-pesquisa-e-inovacao-da-unb
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4572-portfolio-reune-informacoes-detalhadas-sobre-infraestrutura-de-pesquisa-e-inovacao-da-unb
http://noticias.unb.br/67-ensino/4584-com-criatividade-e-inovacao-docentes-reinventam-ensino-e-pesquisa-na-pandemia
http://noticias.unb.br/67-ensino/4584-com-criatividade-e-inovacao-docentes-reinventam-ensino-e-pesquisa-na-pandemia
http://noticias.unb.br/76-institucional/4592-cepe-avanca-em-discussao-sobre-formato-do-proximo-semestre
http://noticias.unb.br/76-institucional/4592-cepe-avanca-em-discussao-sobre-formato-do-proximo-semestre
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigosmain
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://twitter.com/unb_oficial?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialUnB/
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Últimas Matérias Destaques (19 e 20 de novembro) 

 

• Ameaça de 2ª onda adia debate para volta às aulas presenciais na UnB 

• Ibaneis diz que DF está preparado para segunda onda 

• Não temos dados para afirmar que estamos vivendo uma segunda onda, diz Saúde 

• UnB segue sem definição para retorno de aulas presenciais 

• Vacina contra a covid-19 está mais perto do DF? Especialista explica 

• Pesquisadores cobram dados sobre mulheres negras vítimas de Covid-19 

• Como a pandemia aprofundou a desigualdade racial no Brasil na saúde e na economia 

• Governo tem 106 milhões de reais para gastar com pandemia do novo coronavírus 

• Estudar na pandemia: UnB discute formato das aulas para próximo ano letivo 
 
 

3.5 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 

O SGPC informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho 

(DGP/DSQVT/Cest) vem realizando inspeções de saúde e segurança do trabalho em ambien-

tes dos centros de custo que mantiveram suas atividades de forma presencial e/ou desenvol-

vendo projetos durante a suspensão das atividades na UnB. 

O registro da demanda por inspeção deve ser feito pelo link Acesso ao formulário de ca-

dastramento, conforme solicitação do Coes (SEI n. 23106.036730/2020-18). Em caso de dúvi-

das no preenchimento, deve-se entrar em contato com a Coordenadoria de Engenharia de Se-

gurança do Trabalho – Cest pelo e-mail: dgpcest@unb.br.  

As Comissões 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), deverão realizar o cadastramento de serviços essenciais, em nível 

setorial (laboratório, secretaria, coordenação), ligados a cada unidade e realizar inspeção pré-

via de tais ambientes seguindo orientações disponibilizadas e supervisionadas pela DSQVT. 

A homologação das inspeções prévias se dará pela equipe técnica da Cest, que entrará 

em contato, via SEI-UnB e através dos canais informados no cadastramento (celular/e-mail), 

para realizar o agendamento da inspeção final no local e encaminhará Relatório Técnico de 

Inspeção (RTI).  

Solicitamos que previamente aos 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, disponível no processo SEI 23106.040772/2020-53, Resultado (5263280).  

 

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 

http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84894488
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84847963
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84903794
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84895368
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84884365
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84951021
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84936943
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84962044
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=84913133
https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
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/
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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. 

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. 

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 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/Plano-de-Contingência-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%3Bview=category&amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&amp%3BItemid=687
http://www.dpo.unb.br/index.php?option=com_phocadownload&amp%3Bview=category&amp%3Bid=56%3Aanuario-estatistico&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
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.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://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://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%3Bpid=S0103-40142020000200002&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200007&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
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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://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200025&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200045&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200065&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200077&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200097&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200119&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200141&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200157&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200175&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
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