
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM COES-COVID/UnB 

Semana de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020 

 



2 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Estamos caminhando para o fim do ano, como “o mais dificil de todos” podemos afirmar. 

 

Um ano cheio de dificuldades, perdas, sofrimentos, mas que nos levam, necessariamente, 
a sonhos, mudanças e melhoras. 

Sem deixarmos de nos solidarizar com todo/as que estiveram diretamente envolvido com 
as dores desta pandemia, ficamos na expectativa da primeira das possibilidades de mudança, de 
fato: a vacina. Embora tenhamos ainda que esperar ainda algum tempo (?), esperamos estar 
começando o caminho efetivo de alguma mudança. 

Eis nossos dados atuais: 
 

 
Para atualizações diárias da progressão da pandemia: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/12/ciencia/1584026924_318538.html 
 
 

Recomendações e orientações do Coes sobre como proceder em caso de 
contágio. 

 
Se ainda não leu algum de nossos boletins, clique abaixo para acessar as edições 

anteriores! 
 

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 28 29 

 
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 

28ª edição do Boletim Coes dados atualizados da pandemia  

 

 

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/ 

  

Que tehamos um fim de ano, no mínimo, alentador para readquirimos energias para a continuidade da 
batalha, sem baixar a guarda jamais! 

 
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
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202011-28-BoletimCOES.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202012-29-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
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4609-28-edicao-do-boletim-coes-traz-dados-atualizados-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) 
 

Já existem vacinas sob uso no mundo. Destaque para a vacina da Pfizer-BioNtech, aprovada em 
agências de regulação sanitária na Europa como a do Reino Unido, que liberou o uso generalizado para a 
população. As demais vacinas, em fase final de estudos clínicos ou sob registro, ainda não divulgaram 
totalmente os estudos clínicos em revistas especializadas ou não dispõem de liberação oficial para uso 
humano. Ainda há notícias de que a vacina russa Sputinik V já esteja em uso na Rússia.  

 
Ao mesmo passo que os estudos avançam em escala global, os países organizam planos de uso 

dos imunizantes. E esforços multilaterais das agências internacionais tentam garantir a oferta das vacinas 
independentemente da riqueza dos países, minorando possíveis ganhos em royalties ou mesmo avançando 
na discussão de subsídios e redução dos preços. Isso em tempo adequado para uso também em países e 
populações mais frágeis.  

 
Segundo os dados internacionais, já foram registrados mais de 65 milhões de casos e mais de 1,5 

milhão de vidas em decorrência da covid-19. Na Oceania, não se percebe grandes alterações na incidência 
de casos. Em contraposição, o continente africano apresenta forte aumento de casos diários em países 
como África do Sul, República Democrática do Congo, Zimbábue, Senegal, Sudão, Uganda, Nigéria e Egito.  

 
Em nações do Oriente Médio como Irã, Palestina, Jordânia e Turquia a doença também recrudesce, 

com coeficientes de incidência maiores a cada dia. Nos países asiáticos do Pacífico, como o Japão e a 
Indonésia, a covid-19 também mantém forte ascensão. Em países do Cáucaso, entre eles Geórgia, 
Azerbaijão e Armênia, a covid-19 assusta com casos se acumulando a cada semana. Da mesma forma, 
Hungria, Rússia, Sérvia, Cazaquistão, Bielorússia, Croácia e Moldávia, países da Euroásia e da Europa 
Oriental, sofrem com o crescimento do número de casos. 

 
Nos três países escandinavos registra-se aumento da incidência. Por outro lado, em outros países 

europeus como Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Itália e Reino Unido houve a redução do número de 
casos novos. Parece que as fortes medidas de contenção de mobilidade e distanciamento social favoreceu 
esse melhor cenário.  

 
Nas Américas, o Canadá continua a manter forte número de casos novos nas últimas semanas. O 

mesmo ocorre nos Estados Unidos, que bateu a marca recorde de 100 mil pessoas hospitalizadas e mais 
de 217 mil casos de covid-19 registrados em um único dia. A incidência volta a ganhar magnitude do México, 
assim como na América Central, em especial no Panamá e na República Dominicana.  

 
Na América do Sul, Paraguai, Equador e Brasil sofrem com o recrudescimento da doença. No Brasil, 

18 unidades federadas voltam a ter alta de casos e já são mais de 6,5 milhões confirmados, fora aqueles 
sem diagnóstico. O Ministério da Saúde relatou que o país possui a garantia da oferta de 142,9 milhões de 
doses de vacinas contra a covid-19, seja pelo acordo entre a Fiocruz/AstraZeneca (100,4 milhões) ou pelo 
esforço multilateral Covax Facility (42,5 milhões), iniciativa da Organização Mundial da Saúde. No entanto, 
de forma errônea, não foi incluída a vacina Coronavac, em desenvolvimento com apoio de instituição 
nacional com larga experiência em produção de imunobiológicos e contribuição à saúde pública, do acordo 
Instituto Butantã/Sinovac.  

 
Além disso, a proposta de vacinação, a ser realizada em fases e para determinados grupos da 

população brasileira, não esclarece pontos da capacidade logística. Entre eles os de transporte e 
conservação de centenas de milhões de seringas, agulhas e outros utensílios necessários para a vacinação. 
A corrida para adquirir tais produtos já está em voga nos países desenvolvidos. Esperamos que não 
tenhamos perdido outro “bonde”, como aconteceu com os milhares de testes de diagnóstico molecular (RT-
PCR) que expiraram a validade pela incapacidade na gestão e logística do Ministério da Saúde.  
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No Distrito Federal, a covid-19 avança e a secretaria de saúde local lança inquérito 
soroepidemiológico. Apesar de importante para definir a magnitude do problema, outras atividades básicas 
ainda não foram planejadas. Entre elas o aumento da oferta de diagnóstico articulada a forte rastreamento 
e monitoramento de contatos na atenção primária. E ainda falta divulgação sobre o planejamento logístico 
para as vacinas, a exemplo do acanhado plano nacional para a campanha vacinal. 
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique aqui para 
ler o relatório completo 

 

 

 

 SITUATION REPORT Brasil 

 

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 secretarias estaduais de saúde. 

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

 SITUATION REPORT Mundo 
 SITUATION REPORT Palop 

 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
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-brasil-17-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-24-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-palop-24-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-24-11-2020/
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.  
 

A Europa mantém curso ascendente de óbitos, com a Alemanha e Portugal vivendo o pior momento 
da pandemia na última semana. A Itália pode se juntar ao grupo nos próximos dias. 
 

Do outro lado do Atlântico, os EUA voltam a mostrar números alarmantes, com média móvel de óbitos 
próxima dos 2 mil. 
 

 
 

B. GUARDIÕES DA SAÚDE 

Link para matéria da página da UnB 

Projeto vinculado ao Coes lança revista em quadrinhos para divulgar medidas de combate à covid-19 na 
UnB 

C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 
Membro do COES, a Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/DIRAD) da Prefeitura da 

UNB segue com a manutenção nos banheiros IG, FAL e IH (Departamento de Serviço Social). Estão em 
análise os orçamentos do IB (geral) e da BCE. Seguem sendo realizados os levantamentos no Observatório 
Sismológico, na Reitoria e na FUP. A Prefeitura dá continuidade aos levantamentos e manutenções, visando 
a mais breve conclusão dos serviços em todos os banheiros de todos os campi. 

 
Os trabalhos tem sido realizados em mutirão no contexto da segunda etapa do trabalho de 

manutenção no contexto da covid-19..

http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4617-projeto-vinculado-ao-coes-lanca-revista-em-quadrinhos-para-divulgar-medidas-de-combate-a-covid-19-na-unb
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4617-projeto-vinculado-ao-coes-lanca-revista-em-quadrinhos-para-divulgar-medidas-de-combate-a-covid-19-na-unb
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3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
 

No período de 30 de novembro a 4 de dezembro, a equipe do SCAcadêmico do Coes destaca os 
resultados da 615ª reunião do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília 
(UnB), ocorrida no dia 3. Na ocasião, os conselheiros decidiram  que o 2º semestre de 2020, cujo início está 
previsto para 1º de fevereiro de 2021, será realizado em modo remoto. Também decidiu-se por uma nova 
avaliação, agendada para a primeira quinzena de janeiro de 2021, com a finalidade de verificar a 
possibilidade de realização de algumas atividades em modo presencial. 

 
Leia mais em: http://noticias.unb.br/76-institucional/4623-unb-mantera-aulas-em-modo-remoto-no-

proximo-semestre [04/12/20]. 
 
O Núcleo de Apoio às Atividades Acadêmicas Remotas, constituído pelos decanatos de Ensino de 

Graduação (DEG) e de Pós-Graduação (DPG) e pelo Centro de Educação a Distância (CEAD) trabalhou em 
pesquisa para conhecer a situação e para poder colaborar para melhoria da experiência e a adesão dos 
discentes e docentes às atividades remotas. Informações sobre o núcleo e questionários podem ser 
acessadas em http://deg.unb.br/atividades-acad%C3%AAmicas-remotas. 

 

 

 
  

http://deg.unb.br/atividades-acad%C3%AAmicas-remotas.


9 

 

 

 

3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO 
PSICOSSSOCIAL (SSMAP) - Clique aqui e veja mais informações do 

SSMAP no Portal 

 
O projeto Laços da Saúde da Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da 

Saúde (CoRedes-DASU-DAC-UnB) e a Liga de Saúde da Família e Comunidade na Promoção a Saúde na 
Universidade de Brasília em Tempos de covid-19 (LASFAC) vão realizar no próximo dia 15 a atividade “Um 
diálogo entre um novo olhar e um novo coração: a resiliência em pauta”. A ação começa às 16 horas no 
canal do Youtube da DASU e integra a campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho. 

As convidadas para o diálogo são a médica Antônia Marilene da Silva, cardiologista e preceptora da 
residência médica (cardiologia e clínica médica) do HUB, e a historiadora e advogada Priscila Lima Machado, 
idealizadora do Projeto Um Novo Olhar e mulher que venceu um câncer linfático não hodgkin de células T.  
Durante essa atividade, também acontecerá a cerimônia de encerramento da Campanha da UnB - Máscaras 
Solidárias. Saiba mais: http://dasu.unb.br/campanhas-unb-solidaria; https://doarti.com.br/index.html 
 

 
Ainda no âmbito da #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, o projeto Laços da Saúde oferta a 

atividade “UnB, Samba da Guariba e Você: Conexões de Vínculos em Tempos de Pandemia de COVID-19”. 
A iniciativa considera a importância da música para a saúde mental e se inspira na frase ícone do cantor 
Marcelo Café: “o samba cura”. A iniciativa  online será no dia 8 de dezembro, às 16 horas, no canal do 
Youtube do Samba da Guariba (https://bit.ly/3lEjkk7) 

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/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://dasu.unb.br/campanhas-unb-solidaria;%20https:/doarti.com.br/index.html
https://bit.ly/3lEjkk7
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Saberes Compartilhados: oficina de gestão do tempo e planejamento de estudos é uma atividade 

ofertada periodicamente pela CoEduca e divulgada nos meios de comunicação oficiais da universidade. 
Considerando o contexto de pandemia, as oficinas acontecem agora por meio da plataforma Teams e têm 
duração de duas horas. Trata-se de trabalho em grupo em que todos são estimulados a contribuir com 
saberes e experiências. Ao longo da oficina, os participantes são instigados a pensar em soluções para 
melhorar a organização da rotina pessoal e otimizar os momentos de estudo.  
 

A última oficina de 2020 foi realizada em 27 de novembro e contou com a participação da nutricionista 
Cinthya Rocha Correia, vinculada à CoRedes (Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e 
Promoção da Saúde). A servidora discutiu a relação entre alimentação e planejamento de estudos. As 
informações relevantes e as dicas de alimentação marcaram o evento virtual, que teve a participação de 
estudantes e servidores. A nutricionista enfatizou a importância de fornecer energia ao corpo para melhor 
aproveitamento dos estudos e promoveu reflexão sobre a rotina nutricional.  
 

 
Do evento do HIV-Homenagem vou fazer com a Silvânia um texto cuidadoso para o boletim da outra 

semana com falas das pessoas. 
 

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
 

O Portal da UnB destaca esta semana a definição do Cepe sobre o formato do segundo semestre 
letivo de 2020, a ser iniciado em 1º de fevereiro. As aulas permanecem em modo remoto, em consonância 
com a etapa 1 do Plano Geral de Retomada das Atividades da UnB e  o atual cenário epidemiológico. Outra 

https://www.unb.br/
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matéria traz informações sobre revista em quadrinhos lançada por integrantes do projeto Educa Covid-19 – 
Prevenção do Cotidiano, vinculado ao Coes, para orientar a comunidade acadêmica quanto aos cuidados 
com a covid-19 no cotidiano da Universidade.  

Inclui-se aos assuntos abordados na página a contribuição dos técnicos administrativos para a 
continuidade das atividades da UnB em tempos de pandemia. Além disso, há detalhes sobre a campanha 
Novo Natal, promovida pelo programa de extensão Universidade do Envelhecer. A iniciativa busca arrecadar 
brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Há ainda informações sobre a realização 
do Fórum de Avaliação Institucional da UnB. 

A partir desta semana haverá uma pausa na publicação das edições do Boletim UnBTV. O informativo 
volta ao ar em janeiro com atualizações sobre a pandemia e os projetos da UnB de combate à covid-19. 

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

em: 
Portal da UnB UnBTV (vídeos) 
- Matérias jornalísticas: 
https://noticias.unb.br/publicacoes 

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 
 

Últimas Matérias Destaques (3 e 4 de dezembro) 
 

• Vacina da Pfizer é inviável para o Brasil, aponta epidemiologista 

• Covid-19: cuidados devem ser mantidos mesmo com vacina, diz epidemiologista 

• Inquérito epidemiológica da covid-19 no DF 

• PIB tem crescimento recorde de 7,7% no 3º trimestre, mas não recupera perdas da pandemia 

• UnB aprova calendário de aulas para o 1º semestre de 2021 

• Estudantes da UnB continuarão com estudos remotos em 2021 

• Reação da comunidade acadêmica leva MEC a recuar em aulas presenciais 

• Pandemia não tem data para acabar, alerta epidemiologista da UnB 

• Prefeituras têm gastado mais com ações para contenção da covid-19 

• Linha do tempo: primeiro caso de Covid-19 no mundo completa um ano 

 

3.5 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 

 
O Subcomitê de Gestão de Pessoas do COES trabalha na operacionalização de um Sistema de 

Vigilância Ativa para casos de Covid-19, suspeitos ou confirmados. Vale destacar que já foi iniciada a coleta 
de dados relativa aos servidores da UnB, tendo como local centralizador das comunicações para esse 
público a Coordenadoria de Saúde Ocupacional (DGP/DSQVT/CSO). O objetivo é gerar subsídios para 
ações setoriais e monitoramento da doença.  

Nesse sentido, solicita-se a todos os servidores com suspeita ou confirmação de covid-19 que enviem 
um e-mail para dgpcso@unb.br, canal sigiloso para resguardo das informações, com os seguintes dados: 
Nome; CPF; Matrícula SIAPE e FUB; Cargo; Local de trabalho; Ambientes em que realizou atividades 
presenciais nos últimos 14 dias; Número de coabitantes em sua residência; Telefone para contato; E-mail 
para contato; e, se possível, o exame com a testagem para a covid-19. 

 A Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (CEST/DSQVT/DGP) vem realizando 
inspeções de saúde e segurança do trabalho em ambientes dos centros de custo que mantiveram atividades 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ggm_qRYF0NfYcG1MSMGGxGqy1PcH6Tu
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%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialUnB/
https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2020/12/4892938-vacina-da-pfizer-e-inviavel-para-o-brasil-aponta-epidemiologista.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4892917-covid-19-cuidados-devem-ser-mantidos-mesmo-com-vacina-diz-epidemiologista.html
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85589906
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85594681
https://www.metropoles.com/distrito-federal/unb-aprova-calendario-de-aulas-para-o-1o-semestre-de-2021-veja-datas
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85652275
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/2020/12/4892801-reacao-da-comunidade-academica-leva-mec-a-recuar-em-aulas-presenciais.html
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85647860
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85645671
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85650134
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de forma presencial e/ou desenvolvendo projetos durante a suspensão das atividades na UnB. O registro da 
demanda por inspeção deve ser feito pelo link “Acesso ao formulário de cadastramento”, conforme 
solicitação do COES (SEI n. 23106.036730/2020-18).  

Em caso de dúvidas no preenchimento, deve-se entrar em contato com a coordenadoria  pelo e-mail: 
dgpcest@unb.br. A CEST recomenda 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", 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 

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. 
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https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingencia_fiocruz_covid19_2020-03-13_v1-1.pdf
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https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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http://www.saude.df.gov.br/informativos-do-centro-de-operacoes-de-emergencia-coe/
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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
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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 

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 

 
 

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://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://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
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