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APRESENTAÇÃO 
  

Chegamos a mais de 1.256.000 mortos no mundo e a mais de 162.000 no Brasil (08/11/20)! 
 

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

 
Estamos nos comportando “como se a pandemia estivesse terminada”... 

  
O COES-COVID/UnB continuará encaminhando o pesar e a força para o/as que perde-

ram seus entes queridos... 
E, em nossa persistência, continua, também, encaminhamento nossas orientações so-

bre 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 

 
Veja também as últimas matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB. 

 20ª edição do Boletim Coes traz novos dados sobre a pandemia de covid-19 
21ª edição do Boletim Coes atualiza dados da pandemia 
22ª edição do Boletim Coes traz informações sobre comportamento da pandemia e atua-
ção da UnB 
23ª edição do Boletim Coes apresenta impactos da pandemia 
24ª edição do Boletim Coes atualiza dados relacionados à pandemia 
25ª edição do Boletim Coes - informações recentes sobre a pandemia de covid-19 

 Visite nosso repositório (Portal da UnB)! Já visitou hoje (ou algum dia)? 
 
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
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4473-20-edicao-do-boletim-coes-traz-novos-dados-sobre-a-pandemia-de-covid-19
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4487-21-edicao-do-boletim-coes-apresenta-dados-atualizados-quanto-ao-comportamento-da-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4503-22-edicao-do-boletim-coes-traz-informacoes-sobre-comportamento-da-pandemia-e-atuacao-da-unb
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4503-22-edicao-do-boletim-coes-traz-informacoes-sobre-comportamento-da-pandemia-e-atuacao-da-unb
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4517-23-edicao-do-boletim-coes-apresenta-dados-atualizados-sobre-impactos-da-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4537-24-edicao-do-boletim-coes-atualiza-dados-relacionados-a-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4552-25-edicao-do-boletim-coes-apresenta-informacoes-recentes-sobre-a-pandemia-de-covid-19
http://repositoriocovid19.unb.br/
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 ensaios clínicos continuam sendo realizados em busca das vacinas, e a cada mo-
mento surgem novas proteínas candidatas à vacina que precisarão ser testadas. 

Nesta semana, a covid-19 ultrapassa os 50 milhões de casos confirmados no mundo. Na 
Oceania, a Polinésia Francesa está com o maior número de casos de todo o período da pan-
demia, mas Austrália, Nova Zelândia e outras ilhas permanecem com baixa incidência de ca-
sos.  

Na África, a doença continua avançando, porém com ritmo menos acelerado do que o 
esperado, exceto em país, como Angola, Egito, Marrocos e Quênia.  

 

 
 
Na Ásia, o Japão chegou a registrar mais de mil casos novos em menos de uma sema-

na, essa velocidade já havia diminuído anteriormente. Na índia, que ainda passa pela primeira 
onda, a doença está perdendo velocidade. Na China, aparentemente não foi identificado au-
mento da velocidade de casos. Mas, em Bangladesh, Indonésia e Nepal, por exemplo, milhares 
de casos novos foram identificados esta semana.  

Na região da Euroásia, muitos países com maior importância geopolítica apresentam 
aumento repentino no número de casos novos, tais como, Rússia, Ucrânia, Sérvia, Macedônia, 
Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Paquistão, Azerbaijão e Cazaquistão.  

Já os países da Europa, que lançaram mão de diversificadas estratégias para conter a 
disseminação do vírus e reduzir o sofrimento da segunda onda, ainda não conseguiram apre-
sentar êxito na contenção da doença, mesmo estando na direção correta das medidas de con-
trole não farmacológicas reconhecidamente com algum grau de efetividade, tais como, redução 
de mobilidade da população, com a manutenção das atividades essenciais, incluindo o equiva-
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lente a educação básica e o ensino médio em países, como a França, Bulgária, Eslováquia, 
Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica e Áustria.  

No entanto, uma forte nova onda de casos novos permanece assolando o território eu-
ropeu. Salienta-se que países, como Noruega, Dinamarca, Suécia e Suíça identificaram uma 
nova variante viral do coronavírus proveniente de animais (doninhas, visons) que levaram a 
mais de 500 casos humanos. Assim, países, como a Dinamarca, estão promovendo a elimina-
ção de mais de 15 milhões destes animais, inclusive criados em fazendas, além de completo 
lockdown em 7 kommunes (microrregiões) dinamarqueses, suspendendo todo o transporte co-
letivo, fechando comércio, serviços e até escolas para tentar conter a disseminação por uma 
variante do coronavírus pandêmico.  

 

 
Nas Américas, no Canadá, grandes cidades continuam identificando centenas de novos 

casos a cada semana. Nos Estados Unidos, a situação ainda é bastante preocupante, esta si-
tuação continua a piorar nos estados do meio-oeste, fazendo parte do que se acredita ainda da 
primeira onda em territórios ainda não consumidos pelo Sars-CoV2, e nesta semana, o país 
bateu mais uma vez o recorde de casos novos de covid-19 confirmados e já perfaz quase 10 
milhões de casos confirmados e perto de um quarto de milhão de óbitos.  

 
Nos países da América do Sul, a doença permanece gerando novos casos no interior do 

Peru e da Colômbia, e há aparente aumento de incidência no Uruguai.  
 
No Brasil, a doença parece arrefecer desta grande onda, em que a pandemia apresenta 

dinâmicas distintas nos diferentes estados do país ao longo do tempo, mas 98,7% dos municí-
pios brasileiros já sofreram com casos notificados de covid-19.  
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No Distrito Federal, a curva epidêmica continua descendente. No entanto, ainda não é 

possível afastar a possibilidade de uma nova onda como hoje acontece na Europa. 
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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 notificados 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 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 técni-
co disponível nos links: 

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://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
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• SITUATION REPORT Mundo 

• SITUATION REPORT Palop 

• SITUATION REPORT Brasil 

• SITUATION REPORT Distrito Federal 

• SITUATION REPORT UnB 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-03-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-brasil-03-11-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-03-11-2020/
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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 última semana manteve a movimentação indicando uma segunda onda de casos 
fatais por praticamente toda a Europa. Portugal, que sustentava o ápice de óbitos no 18º dia 
após o primeiro dia com 5 ou mais óbitos, vive agora sua pior fase, juntando-se à Polônia e à 
República Checa como países vivendo o pior período em número de casos fatais (ver tabela 
abaixo - em parênteses, os números da semana passada).  

Por enquanto, não há indicativos de que o número de óbitos iniciará seu declínio nas 
próximas semanas, pois o número de novas infecções continua em alta. O destaque da sema-
na fica com a Austrália, que não registrou nenhum óbito no período. 

 

País Dia (a partir do primeiro dia 
com 5 óbitos ou mais) 

Recorde de número de óbitos 
(média móvel - 7 dias) 

Polônia 215 (208) 242 (161) 
Portugal 224 (18) 45 (32) 
República Checa 216 (209) 210 (145) 

  

B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
Quando você baixa o Guardiões no seu celular e registra diariamente os seus 

sintomas, está contribuindo para que os profissionais da área da saúde possam ter um padrão 
epidemológico do novo coronavírus, também, fica sabendo quantas pessoas estão doentes na 
região em que você mora. Para baixar: https://linktr.ee/guardioesdasaude. Quartas e sextas-
feiras, os boletins epidemiológico e institucional do Guardiões são disponibilizados nas redes 
sociais: Instagram: @guardioesdasaudeunb Facebook: @guardioesdasaudeunb. 

 

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


 
 

9 
 

 

C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB, mem-
bro do Coes, informa que a respeito do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade 
para a fase de recuperação da pandemia da covid-19.  

Na segunda etapa do trabalho de manutenção nos banheiros, prossegue em execução a 
manutenção nos banheiros Instituo de Geociências, alguns pedidos adicionais nos banheiros 
da Faculdade de Saúde, do Núcleo de Medicina Tropical, da Fazenda Água Limpa, do Hospi-
tal-Escola para Animais de Pequeno Porte (Hvet) e do Departamento de Botânica (IB).  

Estão em análise os orçamentos do Instituto de Ciências Biológicas (geral), Biblioteca 
Central, Faculdade de Ciência da Informação e Faculdade Arquitetura e Urbanismo e seguem 
sendo realizados essa semana levantamentos no Instituto de Ciências Humanas e na Reitoria.  

 

3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
1. Reitora da UFRJ visita espaço de inteligência de combate da 

Covid-19 da UnB 
2.  

 

Fonte: Secom (fotos e texto) 

http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4556-reitora-da-ufrj-visita-espaco-de-inteligencia-de-combate-a-covid-19
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4556-reitora-da-ufrj-visita-espaco-de-inteligencia-de-combate-a-covid-19
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A reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Pires de Carvalho, 
visitou, nesta quarta-feira (4), a sala de situação da Universidade de Brasília (UnB) e da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Conhecido como Picaps, sigla para Plataforma de Inteligência 
Cooperativa com Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19 nos territórios, o 
espaço reúne especialistas da UnB e da Fiocruz para produção de dados que auxiliam na to-
mada de decisões de enfrentamento à pandemia no DF e em municípios vizinhos. 

>> Relembre: UnB e Fiocruz lançam plataforma de inteligência para enfrentamento da pandemia 

 A visita foi conduzida pelo professor da Faculdade de Ciências da Saúde (FS/UnB) 
Jonas Brant, um dos responsáveis pela Picaps. "Um dos nossos focos é treinar pessoas para o 
rastreamento de contatos, com uma ferramenta gratuita da OMS [Organização Mundial da Sa-
úde]", explicou ele. Na Picaps, são produzidos relatórios semanais sobre a evolução da covid-
19, com dados que podem ser utilizados pelos gestores públicos. 

 

3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL 
(SSMAP) - Clique aqui e veja mais informações do SSMAP no Portal 
 

Nos dias 11 e 12 de novembro de 
2020 das 9h às 12h30, acontecerá o 
segundo encontro da Rede Brasileira 
de Universidades Promotoras da Saú-
de.  
 
A Rebraups é composta por institui-
ções de ensino superior nas quais a 
promoção da saúde e a qualidade de 
vida são consideradas partes do  pro-
jeto institucional. Tal proposta tem sido 
desenvolvida em diferentes institui-
ções de  países na América Latina e 
Europa.  

No Brasil, a rede está sendo fortalecida, o que motivou o tema do encontro que ocorrerá 
esta semana e será transmitido pelo YouTube no primeiro dia e na plataforma Zoom no se-
gundo dia. A UnB e a UFRJ estão conduzindo o movimento em parceria e o evento tem o 
apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). 

 
INSCRIÇÕES E PROGRAMAÇÃO: https://www.even3.com.br/edrbdupds2020/ 

O projeto Laços da Saúde da Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e 
Promoção da Saúde (CoRedes/Dasu/DAC) em parceria com a Secretaria de Comunicação 
(Secom/UnB), no âmbito da campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, divulgou no 
instagram da UnB, a ação Como equilibrar trabalho e família em home office? O objetivo da 
iniciativa foi dialogar e compartilhar com a comunidade universitária sobre a complexidade das 
relações entre as esferas do trabalho remoto e da família, dando particular relevância ao 
equilíbrio entre os papéis profissionais e familiares.  

http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4107-unb-e-fiocruz-lancam-plataforma-de-inteligencia-para-enfrentamento-da-covid-19
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.even3.com.br/edrbdupds2020/
https://www.instagram.com/unb_oficial/
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Que tal refletir sobre alguns recursos para 
conciliar trabalho e família por meio do insta-
gram? Você sabe do que se trata? É um jogo 
chinês, antigo e muito conhecido, formado por 
7 peças (5 triângulos, 1 quadrado e 1 parale-
logramo), em que é possível montar diversas 
figuras. 
No nosso instagram, cada peça será um re-
curso para lidar com a relação trabalho-família 
na pandemia. O segredo deste jogo é que vo-
cê pode criar o modelo que desejar, ou seja, 
pode criar diferentes combinações de recursos 
que podem auxiliar na busca de um equilíbrio 
dinâmico entre trabalho e família.  Acesse e 
veja na integra: 
https://www.instagram.com/unb_oficial/ 

 
Outra ação apresentada pela CoRedes/Dasu/DAC foi Crianças, Adolescentes e 

Pandemia. A iniciativa visa dialogar e compartilhar com a comunidade acadêmica (servidores 
técnico administrativos, docentes, estudantes e colaboradores terceirizados) sobre a 
importância dos cuidados na infância e adolescência, em especial no decorrer da pandemia 
Covid-19. Acesse o instagram da Dasu. 

 
 
A CoRedes convida os estudantes da UnB para 
um bate-papo sobre planejamento financeiro 
Finanças para Universitários. Acesse 
linktr.ee/dasu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A CoRedes e a Liga de Saúde da Família e Comunidade na Promoção a Saúde na Universida-
de de Brasília em Tempos de Covid-19 ofertaram diversas atividades para a comunidade uni-
versitária e externa descritas nos cards abaixo:  
 

https://www.instagram.com/unb_oficial/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fdasu&e=ATMpd6RnG4Pgibr6xtqfv5GHloOtlckkNV8Q7lWJgfSJ487HNlGnWWZkfkb37enn71YZ1G41EHL-rNVz3Hwys07CRB0Jj9IB2J5WtT4&s=1
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Agenda da CoRedes 
11/11 – Samba de Guariba 
17/11 – Finanças para Universitários 
17 e 24/11 – Cuidando do discente a partir da força da palavra em conexões 
01 e 08/12 – Rodas de Conversa Dialógicas (RCD). Com a convidada dra. Erlândia Silva Perei-
ra. Conheça mais sobre RDC em:  https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22921 

https://aeditora.com.br/produto/rodas-de-conversa-dialogica-aqui-tem-a-forca-da-palavra-2/ 

 

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 
A edição 59 do boletim UnBTV traz um interessante projeto de pesquisa da UnB que 

está analisando como a sociedade enxerga o papel dos sepultadores. E mais: a covid-19 no 
DF, as lives da semana e uma bela dica cultural. 

Entre as matérias do Portal da UnB, esta semana, estão a pesquisa da Sociologia 
que analisa condições do ensino remoto emergencial em escolas do DF e o projeto de exten-
são que avalia gestão de resíduos sólidos entre comunidade acadêmica durante a pandemia. 
Destaque também para a visita da reitora da UFRJ ao espaço de inteligência de combate à co-
vid-19 e os projetos da UnB que focam na informação como importante aliada no enfrentamen-
to à pandemia. 

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

https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22921
https://aeditora.com.br/produto/rodas-de-conversa-dialogica-aqui-tem-a-forca-da-palavra-2/
https://youtu.be/ikMbYDdup1U
https://www.unb.br/
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4538-pesquisa-da-sociologia-analisa-condicoes-do-ensino-remoto-emergencial-em-escolas-do-df
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4538-pesquisa-da-sociologia-analisa-condicoes-do-ensino-remoto-emergencial-em-escolas-do-df
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4540-projeto-de-extensao-avalia-gestao-de-residuos-solidos-entre-comunidade-academica-durante-a-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4540-projeto-de-extensao-avalia-gestao-de-residuos-solidos-entre-comunidade-academica-durante-a-pandemia
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4556-reitora-da-ufrj-visita-espaco-de-inteligencia-de-combate-a-covid-19
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4556-reitora-da-ufrj-visita-espaco-de-inteligencia-de-combate-a-covid-19
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4523-projetos-da-unb-destacam-informacao-como-importante-aliada-no-enfrentamento-a-pandemia
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4523-projetos-da-unb-destacam-informacao-como-importante-aliada-no-enfrentamento-a-pandemia
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Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

                          Últimas Matérias Destaques (05 e 06 de novembro) 

• DF volta a criar empregos pelo terceiro mês seguido, informa Caged  

• Pesquisa mostra que política interfere no enfrentamento à Covid 

• Testes para coronavírus na rede particular de ensino do Distrito Federal 

• Covid-19: pesquisa com vacina da Bélgica é retomada no DF após autorização da Anvisa 
 

3.5 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 
A Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (Cest/DSQVT/DGP) 

segue realizando inspeções de saúde e segurança do trabalho em ambientes das unidades 
que mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem projetos durante a suspensão do 
calendário da UnB. As solicitações por inspeção devem ser feitas pelo Formulário de 
Levantamento Situacional, conforme solicitação do Coes (SEI n. 23106.036730/2020-18). 
Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de Coordenação de 
Acompanhamento das Ações de Recuperação (Ccar) devem realizar o cadastramento de 
serviços essenciais, em nível setorial (laboratório, secretaria, coordenação), ligados a cada 
unidade. Também precisam realizar inspeção prévia de ambientes, seguindo orientações 
disponibilizadas e supervisionadas pela DSQVT. 

O cadastro e a inspeção prévia são realizados por meio do PowerApps, com licença 
para até dois e-mails por unidade. Um deles pode ser o geral da unidade (unidade@unb.br), 
que possibilita acesso a qualquer membro das comissões locais. Para cadastro e treinamento 
de usuários para uso do aplicativo, cada comissão local deve enviar ao Coes os e-mails que 
terão acesso ao app. Acesso ao formulário de cadastramento 

Será necessário realizar login por meio da utilização do e-mail institucional 
(usuario@unb.br) e da senha do e-mail (que é a mesma senha do Sistema Integrado de 
Gestão – SIG). Seu nome e e-mail institucional serão registrados automaticamente no 
formulário como respondente. O agendamento da inspeção final no local e o encaminhamento 
de Relatório Técnico de Inspeção (RTI) são informados via SEI/UnB e pelos meios informados 
no cadastro (telefone e e-mail).  

O SCGP solicita que, antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais 
tenham conhecimento do documento de Recomendações de saúde e segurança do trabalho a 
serem implementadas no âmbito da Universidade de Brasília para o enfrentamento da covid-
19, disponível no processo SEI 23106.040772/2020-53, Resultado (5263280). Em caso de 
dúvidas no preenchimento do formulário, deve-se entrar em contato com a Cest pelo e-mail: 
dgpcest@unb.br. 

 
 

 

    

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/ 
 

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/
https://cbncuritiba.com/pesquisa-mostra-que-politica-interfere-no-enfrentamento-a-covid/
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=83954597
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/11/04/covid-19-pesquisa-com-vacina-da-belgica-e-retomada-no-df-apos-autorizacao-da-anvisa.ghtml
mailto:unidade@unb.br
https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
mailto:dgpcest@unb.br
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigosmain
http://repositoriocovid19.unb.br/
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4. IMAGEM DA SEMANA: VALE A REFLEXÃO 
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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. 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200065&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%3Bpid=S0103-40142020000200097&amp%3Blng=pt&amp%3Bnrm=iso&amp%3Btlng=pt
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