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APRESENTAÇÃO
Estamos vivenciando uma retomada da infecção em todo mundo, seja por uma “segunda
onda” nos países europeus, seja por aumento de casos no Brasil, sem termos conseguido
contorlar a contento a nossa pandemia.
Leia com vagar nossa avaliação epidemiologica a seguir.

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
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 traz dados atualizados da pandemia de covid-19 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
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB
(NÚCLEO COORDENADOR)
Os estudos sobre as vacinas continuam e alguns registros já começam a ser solicitados nas
diferentes agências internacionais de regulação de tecnologias e serviços relacionados à saúde das
pessoas. No Brasil, as solicitações são encaminhadas à Anvisa. Relatos da imprensa citam que os
responsáveis pela vacina da Pfizer-BioNtech encaminharam à agência americana a documentação para
obter a autorização de uso comercial. Da mesma forma, a vacina da Oxford-AstraZeneca também teve
processo de obtenção de registro iniciado no órgão competente do no Reino Unido. A essa última houve a
necessidade de elucidação de resultados e do método do ensaio clínico conduzido pela colaboração dos
pesquisadores.

De origem chinesa, a vacina CononaVac, desenvolvida pela Sinovac em colaboração com o Instituto
Butantan, também parece está próxima da entrega dos resultados para fins de registro na Anvisa. A vacina
da Janssen/Johnson & Johnson deu entrada aos primeiros documentos com dados necessários para a
obtenção de registro no Brasil. Ademais, a vacina Sputinik V, segundo o governo russo, já entrou em fase
de vacinação das forças armadas. Contudo, os resultados do ensaio clínico de fase III não foi amplamente
descrito nas revistas científicas especializadas.
Enquanto as vacinas não chegam, vale salientar que a imunização compõe um arsenal de medidas
de controle para o combate as doenças infecciosas. Apesar de historicamente terem sido a grande arma de
diversas epidemias, as medidas não farmacológicas, tais como, distanciamento social, redução da
mobilidade, uso de máscaras, uso de soluções antissépticas, incluindo água e sabão, proteção social à
população mais vulnerável ainda são as principais ferramentas de controle a serem buscadas no momento.
Nesta semana, os dados mundiais atingiram a marca de mais de 62 milhões de casos confirmados e de
quase 1,5 milhão de óbitos. Os números não incluem casos não confirmados pela perda de oportunidade
de uso dos testes diagnósticos. E a doença volta a recrudescer na Europa e na Ásia e partes das Américas
já sentem a “segunda onda”
Na Ásia, houve aumento da incidência no Japão, na Indonésia, na Malásia e na Coreia do Sul.
Entretanto, não há curva ascendente na China. Na Euroásia, a Rússia, e praticamente todos os países da
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ex-União Soviética, apresentam forte transmissão da doença. Entre essas nações estão Lituânia, Kosovo e
Ucrânia. Contudo, em países próximos como Armênia, Eslováquia, Bósnia e Herzegovina e Uzbequistão a
covid-19 perdeu intensidade.
A doença também apresenta declínio em parte dos países árabes, mas em nações como o Irã e
Turquia a doença continua com incidência crescente. Na África, a doença continua com forte intensidade na
África do Sul, Quênia, Uganda, Egito e Argélia. Na Europa, a Covid-19 estabelece um platô alto de casos,
situação de Alemanha, Bulgária, Hungria, Polônia e Romênia. No entanto, a doença já cede na França, na
Espanha e no Reino Unido após as fortes medidas de controle como lockdown rigoroso.

Nas América do Norte, a doença continua avançando nos Estados Unidos e no Canadá. Na América
Central, a doença avança no Panamá, porém nos demais países próximos ao Caribe a doença reduziu a
intensidade. Entre os sul-americanos, a doença cede na maioria dos países, exceto no Uruguai e Paraguai.
No Brasil, a doença já acumula mais de 6 milhões de casos confirmados e mais de 170 mil óbitos.
Os estados da Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul parecem sofrer da grande e longa
“primeira onda”. Outras unidades federadas como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande
do Norte, Rondônia, Acre, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo apontam para possível recrudescimento
da Covid-19.
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Alguns pesquisadores e representantes oficiais de governo sugerem a ocorrência de uma “nova
onda”. Todavia, a mudança de comportamento do brasileiro com o relaxamento ao respeito as medidas de
controle, incluindo o retorno às aglomerações festivas, o processo de mobilização política e popular devido
às eleições e a redução da intensidade dos gestores locais frente a importância do combate a Covid-19
podem ser fatores que determinam a recrudescência da doença. No Distrito Federal, os dados parecem
sinalizar o aumento de casos assim como em parte significativa do país.
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique aqui para ler o
relatório 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 secretarias estaduais de saúde.
O Situation Report apresenta, diariamente, a ocorrência 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 Brasil
✓ SITUATION REPORT Distrito Federal
✓ SITUATION REPORT Universidade de Brasília
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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 dos países onde nossa
comunidade acadêmica se faz presente.
Na última semana, dos 17 países acompanhados, África do Sul, Austrália, Bélgica e República Checa
apresentaram números de óbito em declínio. A Austrália mantém controle total, sem nenhum óbito desde o início
de novembro. No extremo oposto, a Polônia apresentou os piores índices (235 após o primeiro dia com 5 ou mais
óbitos). Juntou-se a este triste grupo a Alemanha, que vive atualmente o pior da pandemia desde seu início. Os
números indicam tendência de piora considerável na França e na Itália.
Nas Américas, todos os países que acompanhamos (Brasil, Canadá, EUA e México) apresentam números
ascendentes.

B. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/DIRAD) da Prefeitura da UNB, membro do
COES, informa que concluiu esta semana os serviços de manutenção nos banheiros da FAU. Segue em
execução a manutenção nos banheiros IG, FAL e IH (Departamento de Serviço Social). Estão em análise
os orçamentos do IB (geral) e da BCE. Seguem os levantamentos para instalações do Observatório
Sismológico e da Reitoria. A Prefeitura também continua dando continuidade aos levantamentos e
manutenções, visando a mais breve conclusão dos serviços nos banheiros de todos os campi. Esses
trabalhos são realizados em mutirão que integra a fase de recuperação da pandemia da covid-19, no
contexto do desenvolvimento da segunda etapa do trabalho de manutenção de banheiros.
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3.2

SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)

Na semana de 23 a 27 de novembro, a UnB comemorou o Mês da
Consciência Negra. Entre as atividades realizadas destacamos o Curso
de Formação da Primeira Turma de Avaliadores das Bancas de
Heteroidentificação. O curso foi planejado pela Comissão de
Acompanhamento de Políticas de Ações Afirmativas na Pós-Graduação
(Capaa), pelo Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI) e contou com o
apoio da Secretaria de Comunicação (Secom).
O curso foi realizado na plataforma do Moodle Aprender 1 e teve a carga horária distribuída
entre aulas síncronas e tarefas assíncronas. O objetivo principal foi o de viabilizar a aplicação das Ações
Afirmativas, já em curso na Graduação da UnB, para a Pós-Graduação. Os membros do Subcomitê
Acadêmico do Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 na Universidade de Brasília
(SCAc/COES/UnB) participaram desta formação, que também teve a presença de estudantes e técnicos. A
Figura 1 ilustra os participantes durante a terceura aula síncrona do curso.
Figura 1. Foto da tela da plataforma da Microsoft Teams com as imagens das câmeras dos participantes do
curso de formação de avaliadores das bancas de heteroidentificação.

Fonte. Torres, T, UnB Notícias. http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4602-universidade-de-brasilia-celebranovembro-negro

Além disso, durante a semana os cursos das Unidades Acadêmicas (UAs), discutiu-se os
planejamentos do retorno do segundo semrestre letivo de 2020 e dos semestres seguintes. As coordenações
realizaram a avaliação das disciplinas que tiveram oferta cancelada e estudam e preparam a oferta das
disciplinas.
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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) atendeu, no dia
26, uma nova turma sobre planejamento financeiro - “Finanças para
Universitários”. A iniciativa integra a campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho e teve alta demanada por parte de estudantes.
Em 21 de novembro, a coordenação realizou a roda “Momento de Saúde
Mental” com membros do “Dextra – Laboratório de Ideias”
(https://www.dextrabsb.com/; https://www.instagram.com/dextrabsb/)
A CoRedes e a Liga de Saúde da Família e Comunidade na Promoção a
Saúde na Universidade de Brasília em Tempos de covid-19 também ofertaram a atividade “Impactos
da Pandemia na Saúde Mental da População Negra” para as comunidades interna e externa.
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O
projeto
Laços
da
#vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, convida:

Saúde,

no

âmbito

da

campanha

1° de Dezembro | Dia Mundial de Luta Contra a AIDS
Bate-papo HIV/Aids e Compartilhamento de responsabilidades: Cuidados em tempos da Pandemia
de covid-19.
Convidados:
Bertiane Maria Gadelha de Freitas - Enfermeira da COAVS/DASU/DAC
Fernando Araújo - Farmacêutico Clínico da UnB
José Antônio Iturri de La Mata - Médico e docente da UnB
Larissa Polejack - Diretora da DASU/DAC
Silvânia Martins da Silva - Assistente social da CoREDES/DASU/DAC
Valeria Paes Lima - Infectologista e docente da UnB
Homenagem ao Professor Mário Angelo Silva (in memorian)
Dia: 01/12/2020
Horário: 17h.
Transmissão pelo canal da DASU UnB no Youtube: youtube.com/channel/UClKoJ7ayZu1f7y1MS8XgyA
Inscrição: https://linktr.ee/dasu
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Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde (REBRAUPS) -Carta convite - Rebraups planejamento 2021
Olá!
As Universidades Promotoras da Saúde são instituições de ensino superior nas quais a promoção da
saúde e a qualidade de vida de seus membros são consideradas parte do projeto institucional
(OLIVEIRA, 2017)1.
Em função da necessidade de aproximação e de fortalecimento mútuo dessas instituições foi criada a
REBRAUPS, uma rede nacional lançada durante o I Encontro da Rede Brasileira de Universidades
Promotoras da Saúde, III Seminário Internacional FS Promotora de Saúde e I Mostra de Experiências
Promotoras de Saúde, ocorridos entre os dias 25 e 27 de abril de 2018 na UNB, em Brasília, DF.
O objetivo da REBRAUPS é integrar universidades que instituem e concretizam ações de promoção
da saúde, por meio da troca de experiências e da articulação institucional em âmbito nacional. Trata-se de
um movimento que vem se consolidando sob a perspectiva de produção da saúde equânime, transversal
e intersetorial, inclusive para além das restrições do campo da Saúde.
Avançando na consolidação dessa importante iniciativa, que conta com o apoio da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) e da Rede Ibero- americana de Universidades Promotoras da Saúde
(RIUPS), convidamos docentes, discentes, técnicos e demais interessados a participar do
planejamento para 2021, por meio da elaboração de uma agenda propositiva que envolva todas as
regiões do país, além de orientações para as instituições quanto ao credenciamento, no dia 04/12/2020,
das 08h30 às 12h (horário de Brasília).
Para inscrever-se, acesse: https://www.even3.com.br/1edpdr2020/
O encontro será realizado pela plataforma Zoom, com link disponibilizado via e-mail.
Atenção! Preencha corretamente o formulário, revise cuidadosamente os dados inseridos, em
especial seu e-mail, pois isso possibilitará sua participação no evento!
Pedimos a gentileza de divulgar o evento, convidando colegas e estudantes que se interessem pela
Promoção da Saúde e que também queiram fazer a diferença em nossas Universidades. Vamos
ampliar e fortalecer nossa rede! “Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha
só...mas sonho que se sonha junto é realidade”!
Aguardamos sua presença!
Comitê representante da REBRAUPS

1 OLIVEIRA, C. S. A Universidade Promotora da Saúde: uma revisão de literatura. Programa
de Pós- Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade. Salvador:
UFBA/Instituto de Artes, Humanidades e Letras, 2017.

3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO)
O Boletim UnBTV n.62 aborda a realização, esta semana, da 19ª Jornada Científica do HUB, que ocorreu
de forma on-line e abriu espaço para a apresentação de projetos e estudos desenvolvidos sobre a covid-19.
Também traz informações sobre a nomeação para o segundo mandato da reitora Márcia Abrahão. A publicação
indica ainda lives da semana e sugestão cultural e apresenta um panorama da pandemia no DF.
As matérias do Portal da UnB desta semana mostram que pesquisadores da instituição despontam em
dois dos rankings mais influentes do mundo sobre o impacto de pesquisas. Outros destaques são a sessão solene
de recondução da reitora Márcia Abrahão e do vice-reitor Enrique Huelva a seus respectivos cargos e a celebração
do Novembro Negro, com atividades diversas promovidas pela Coordenação da Questão Negra
(Coquen/DIV/DAC). A programação comemorativa segue até dezembro. A página principal da Universidade
também divulga estudo que avalia a resistência dos brasileiros a vacinas contra a covid-19 desenvolvidas na China
e na Rússia.
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O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia acessível em:
Portal da UnB
UnBTV (vídeos)
- Matérias jornalísticas:
https://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/publicacoes
- Artigos de opinião:
Repositório Covid-19/UnB em Ação
https://noticias.unb.br/artigosmain
http://repositoriocovid19.unb.br/
Twitter: @unb_oficial

Instagram: @unb_oficial

Facebook: oficialUnB

Últimas Matérias Destaques (26 e 27 de novembro)
•
•
•
•
•

Vacina contra Covid-19: Saiba com estão os testes no DF
DF está na segunda onda da covid-19
Covid-19: pandemia cresce em 22 regiões do DF, aponta levantamento da UnB
Pazuello admite "repique" de mortes e casos da covid-19 (Coronavírus)
TSE alerta para que eleitores mantenham medidas de prevenção à Covid-19

3.5

SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP)

O SGPC informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (DGP/DSQVT/CEST)
tem realizado inspeções de saúde e segurança do trabalho em ambientes dos centros de custo que mantiveram
suas atividades 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 de Engenharia de Segurança 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 prévia de tais ambientes seguindo orientações disponibilizadas e supervisionadas
pela DSQVT.
A homologação das inspeções prévias é feita pela equipe técnica da CEST, que entra 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 encaminhar Relatório Técnico de Inspeção (RTI). O documento manifesta as possíveis
conclusões para providências: (1) Ambiente adequado para as atividades; (2) Ambiente adequado para as
atividades, com ressalvas; e (3) Ambiente inadequado para as atividades, com urgência nas adequações de
Saúde e Segurança do Trabalho.
Antes dos preenchimentos solicita-se que 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 23106.040772/202053, 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

12

Planos de contingência
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 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 Enfrentamento 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 coronavírus (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.
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Artigos brasileiros para a reflexão sobre a covid-19 no país!
Pandemia - ADORNO, SERGIO
Os coletivos da covid-19 - CARVALHEIRO, JOSÉ DA ROCHA.
Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no
combate à pandemia da covid-19 no Brasil - HENRIQUES, CLÁUDIO
MAIEROVITCH PESSANHA; VASCONCELOS, WAGNER.
Pandemia pela covid-19 e multilateralismo: reflexões a meio do
caminho - BUSS, PAULO M.; ALCÁZAR,SANTIAGO; GALVÃO, LUIZ
AUGUSTO.
Ciência e Tecnologia em um mundo de ponta-cabeça ARBIX,
GLAUCO
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
Modelagem da pandemia covid-19 como objeto complexo (notas
samajianas) - ALMEIDA FILHO, NAOMAR DE.
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.
Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia
da covid-19 - BUCKERIDGE, MARCOS SILVEIRA; PHILIPPI JUNIOR,
ARLINDO.
Análise sistêmica do município de São Paulo e suas implicações
para o avanço dos casos de covid-19 - JARDIM, VINÍCIUS
CARVALHO; BUCKERIDGE, MARCOS
SILVEIRA.
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
Português
Português

Português

Português
Português

Português
Português

Português

Português

Português
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EXPEDIENTE
CONCEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Ileno Izídio da Costa
ARTIGOS
Ana Cristina Brandão Ribeiro Silva
Anamelia Lorenzetti Bocca
Carlos A. do Nascimento
Cláudia Naves David Amorim
Equipe Comunica-Guardiões
Ileno Izídio da Costa
José Antonio Iturri de La Mata
Larissa Polejack Brambatti Ligia
Lígia Cantarino da Costa
Maria Hosana Conceição
Vanessa Oliveira Tavares
Virgílio Pereira de Almeida
Wildo Navegantes de Araújo
TEXTOS E REVISÃO
Ileno Izídio da Costa
Luciana Pimenta
Hugo Costa
Vanessa Oliveira Tavares
DESIGN GRÁFICO
Dhiemerson Souza
Amorim Eduardo
Lima Dourado
Isabella Franco Capanema de Oliveira
João Paulo Parker de Alencar Pinto
Equipe Comunica-Guardiões
DIAGRAMAÇÃO
Ileno Izidio da Costa
Isabella Franco Capanema de Oliveira
Vanessa Oliveira Tavares
REVISÃO GERAL
Ileno Izídio da Costa
Luciana Pimenta
Hugo Costa
Vanessa Oliveira Tavares
CONTATOS:
Coes-Covid/UnB: coes@UnB.br Sala
de Situação FS: sds@UnB.br
Atualizações no Portal da UnB: http://repositoriocovid19.UnB.br/
Brasília-DF, 21 de novembro de 2020.
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