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Editorial
Esta revista é um produto do projeto Educa Covid-19 – Prevenção no 
Cotidiano da UnB, baseado na educação por competências, a qual requer ir 
além de informações e gráficos destinados à dimensão cognitiva e explorar 
competências de habilidades, atitudinais e práticas para concretizar 
condutas de prevenção de transmissão do Sars-CoV-2, em variadas 
situações e em diversos locais da UnB. 

O processo foi conduzido pelos membros do Comitê Gestor do Plano de 
Contingência em Saúde (Coes-Covid/UnB), prof. José Iturri (Faculdade de 
Ceilândia), Ana Cristina B.R. Silva (Prefeitura da UnB), e prof. Pedro Jabur 
(Faculdade de Ceilândia/Observa PopRua), durante três meses de trabalho. 

Tendo como objetivo ações de educação e comunicação por meio da criação 
de produtos personalizados sobre medidas de prevenção específicas no 
cotidiano dos ambientes dos campi da UnB. Os três primeiros volumes 
estão sendo criados por terceirizados das empresas que prestam serviços à 
UnB. Os próximos volumes serão elaborados com técnicos administrativos, 
professores e alunos.

As histórias foram divididas pelo tipo de atividade (recepcionistas, limpeza, 
vigilantes). No VOLUME 1, apresentam-se oito histórias criadas por um 
grupo de recepcionistas, o qual contou com a orientação/organização da 
equipe Educa Covid-19, e com o desenho artístico, da aluna da Faculdade 
da Ceilândia/UnB, Nathália Dionísio de Morais, e também com o apoio de 
estudantes da Empresa Júnior Lamparina Design, Carolina Macedo da 
Fonseca Feijão, Lucia Casement Moreira, Luma Accioly Lima, do Curso de 
Design, Instituto de Artes da UnB. 

As narrativas apresentam a rotina dos personagens: Patrícia, Anatália e Felipe, 
todos recepcionistas. Tratam de situações vivenciadas pelos profissionais 
em relação ao contingenciamento da covid-19, como: uso de máscara, 
intervenção em caso de aglomerações, medidas de distanciamento social 
em locais pequenos, etiqueta respiratória, entre outros, em diversos espaços 
de recepções da Universidade.

Esperamos que esta revista possa contribuir com a adoção de condutas de 
prevenção da transmissão do novo coronavírus no cotidiano da UnB. 

Prof. José Iturri (Saúde Coletiva/FCe)
Ana Cristina B. R. Silva (PRC)

Prof. Pedro Jabur (Saúde Coletiva/FCe/Observa PopRua)



Esta é Patrícia, recepcionista em uma 
Faculdade da UnB, e ela pega metrô e 

ônibus para chegar lá.

Pensar no 
outro também 
é pensar em 

você!

Patrícia, 
preciso da pasta 

da reunião de 
amanhã. Mais 

tarde eu
devolvo.

Oi, estou 
devolvendo 
a pasta. Já 
fiz a devida 

higienização e 
vou guardar.

Claro, vou 
pegar.

Por nada 
Anatália, o que 
precisar estou 

aqui para 
ajudar.

Obrigada!

Obrigada,  
querida!

Ela precisou de 
muita resiliência, 
assim como seus 

Fazer caminhadas ao ar livre, viajar e ir 
ao cinema são algumas das coisas que 

Patrícia adora fazer.

Ela mora no Guará, com sua irmã e seu 
cachorro.

colegas de trabalho, pois, ficar 
em casa nem sempre é fácil.



Enquanto 
isso, em outra 

recepção...

Atchim!

Bom dia! Percebo que o 
senhor está sem máscara! 
Por favor, poderia colocar?

Bom dia! 
O senhor não pode 

entrar sem máscara neste 
ambiente, ainda mais 

espirrando desse 
jeito.

Pois não, eu levo 
o senhor até lá. O 

álcool em gel está à 
disposição para ser 

utilizado.

Estou apenas 
informando que o 
uso da máscara é 

obrigatório.

Graças que 
ele colocou a 

máscara!

É só 
uma alergia. 
Ou você está 
insinuando 
que estou 

com 
covid?

A senhora 
poderia me 
direcionar à 

sala de vídeo 

Agora sim. Em que 
posso ajudar?

Agora posso falar 
sem soltar gotículas 

(haha).

Bom dia! 
Me desculpe, mas ela me 

sufoca. O que eu tenho 
pra falar é rápido.

Entendo, mas o uso da 
máscara é obrigatório. 

Aproveite e passe o álcool 
em gel também.

Tem razão, 
precisamos nos 

proteger.

conferência?



É muito bom 
poder estar 
todo mundo 
reunido para 

almoçar.

Não vejo 
 problema algum. 
Por mim, podem 

ficar quantas 
pessoas quiserem 

neste espaço.

Não temos 
como saber 

sobre possíveis 
infecções, temos 

que pensar no 
próximo.

Tchau chefe, até amanhã! 
Que o senhor acorde com o 
pensamento melhor diante 

do que estamos 
     passando com 

    a Covid-19.

Acho que a 
Patrícia tem razão! 

Preciso ser um exemplo 
para meus funcionários. 
Novas atitudes a partir 

de amanhã.

Bom dia, chefe! 
Como você está 
nessa manhã?

Até, Patrícia!

Não tem 
como 

discordar do 
chefe, né?

Concordo, 
mas acho que 

deveríamos 
observar as normas, 

há um limite de 
duas pessoas. 

O espaço aqui é 
pequeno!

Oi Patrícia, 
bom dia! Vamos 
colocar nossas 

máscaras, manter 
o distanciamento 
e pensar no outro. 

Afinal, somos quase 
uma família.

O que fazer quando sua 
própria chefia não tem 

consciência dos riscos...?
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