
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOLETIM COES-COVID/UnB 

Edição Especial (Retrospectiva) 
De 14 a 20 de dezembro de2020 



 
APRESENTAÇÃO 

 
Já são mais de 75 milhões de casos de Covid-19 no mundo, sendo quase 7 milhões somente 

no Brasil. Chegamos ao fim do ano. Um ano atípico, vivenciado intensivamente um dia após o outro. 
Construímos processos, protocolos e procedimentos. Desenvolvemos padrões de análises semanais 
de dados do mundo, do Brasil, dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), do Distrito Fe-
deral (DF) e da Universidade de Brasília (UnB). Repensamos, a cada dia, nossos estilos de vida. 

Acompanhamos cada passo da pandemia por diversos panoramas. Entender que o que 
ocorre na UnB não se desvincula do seu entorno é uma verdade que foi, cada vez mais, trabalhada e 
confirmada em 2020.  

Ainda nos encontramos em escala de risco moderada no DF e não temos certeza de até 
quando isso pode durar, ou piorar, talvez até melhorar. Mas é certo que crescemos não só em casos, 
mas em experiência, em poder de planejamento e resolução. Os dados que produzimos servem de 
base para tomadas de decisão em níveis muito maiores. Somos observados, assumimos a função de 
norteadores e facilitadores.  

Mais do que realização semanal de análises, desenvolvemos parâmetros de comparação e 
atualização de informações. Espera-se que o próximo ano traga com ele a vacina e, mais do que isso, 
a conscientização de que, apesar dos avanços, ainda nos encontramos em situação vulnerável. Os 
cuidados básicos devem ainda ser preservados.  

Muita coisa mudou em 2020, inclusive, nossa visão de mundo. Quisera que neste próximo 
ano as tomadas de decisão sejam mais pautadas em dados e planejamento, do que em “apagar os 
incêndios” que temos presenciado por aí. 

No que tange ao Coes-UnB, conseguimos nos organizar para, concomitantemente às nossas 
tarefas acadêmicas, trabalhar com tudo o que relatamos nos trinta e um boletins expedidos, e esta 
edição, especial, pretende oferecer um sumário das ações, recomendações e encaminhamentos ha-
vidos. 

Será pouco agradecer e, particularmente, reconhecer o trabalho de equipe e especializado 
que conseguimos realizar desde fevereiro deste ano. Como todo/as sabem, fomos a primeira univer-
sidade a constituir uma Comitê de Contingenciamento e a elaborar o Plano específico para o monito-
ramento da pandemia na UnB, em sua relação com o Distrito Federal, o país e o mundo. 

Assim, por concisão desta seção, encaminhamos junto ao nosso expediente final a atual com-
posição de nosso comitê e principais colaboradores de todas as áreas da universidade atinentes ao 
tema. 

Desta feita, nossa gratidão a todos e todas que se deram, como UnB, as mãos para termos o 
melhor monitoramento e acompanhamento possível em nossa Universidade, ao próprio GDF e ao 
Brasil, através de nossas pesquisas, reportagens, esclarecimentos e orientação. 

Para conhecimento dos primeiros registros e encaminhamentos, hoje históricos, do Coes-
UnB, a comunidade pode acessá-los via SEI 23106.020215/2020-16. 

Como também é do conhecimento de todo/as, em constante ação integrada de combate à 
epidemia, a nossa Magnífica Reitora construiu uma estratégia de ação que inclui três comitês, que 
compõem níveis integrados e articulados de governança e cuidado: 

 
✓ Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 (Coes/UnB): Ato da Reitoria Nº 

0436/2020, de 20/03/20, vincula o Coes/UnB (criado em 28/02/2020) ao Gabinete da Reitoria. 
Consulte os produtos do Comitê no Repositório da Página principal da UnB; 

✓ Comitê de Coordenação de Pesquisa e Inovação de Combate à Covid-19 (Copei): Ato da 
Reitoria Nº 0457/2020, de 24/03/20; 

✓ Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação (Ccar): Ato da 
Reitoria Nº 0557/2020, de 06/05/20. Para detalhes, consultar o Plano Geral de Retomada das 
Atividades do CCAR. 
 

http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
http://repositoriocovid19.unb.br/comite-de-pesquisa-inovacao-e-extensao-de-combate-a-covid-19/
http://repositoriocovid19.unb.br/wp-content/uploads/2020/05/Ato-da-Reitoria-0557-2020.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/UnB_PlanodeRetomada_11-2020.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/UnB_PlanodeRetomada_11-2020.pdf


Esta composição se revelou acertada e consistente para dar conta do contigenciamento da 
pandemia em nossa universidade. Desta feita, a interlocução, ações conjuntas e francamente 
deliberadas com base em evidências e dados epidemiológicos, a UnB pode caminhar com vagar, 
cuidado e racionalidade na tomada de suas decisões, em especial no Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CEPE). 

Nunca é demais enfatizar que o Coes-UnB conseguiu responder a todos os SEIs (mais de 
oitenta) que nos foram encaminhados com consultas, pedidos de orientação, contribuições etc. E em 
torno dos desafios comuns de combate à pendemia tivemos mais de 20 unidades acadêmicas, 
administrativas e técnicas, dentre as quais citamos: DAC, DASU/DAC, DCE, DEG, DSC, DSQVT/DGP, 
FAC, FAV, FCE, FE, FEF, FGA, FM, FT, FUP, IB, IL, INT, IP, PRC, Sala de Situação e NUT da FS, 
SECOM. Com certeza congregamos, nas diferentes ações e produtos, mais de cem membros de 
nossa comunidade (docentes, discentes, técnicos, gestores) nesta incansável dedicação de cuidado e 
amor à nossa universidade.  

Esta é a força da UnB! Juntos, somos mais! 
 
Encaminhamos, também, o/as nossos leitores à Carta de agradecimentos da nossa Magnífica 

Reitora (reeleita, uma de nossas conquistas do ano):  
 

 
 

Em carta à comunidade universitária, reitora agradece parceria e união. 
 

 Por fim, que o espírito de Natal e a expectativa de um ano novo pleno de esperanças façam de 
cada lágrima um sorriso, das dores sabedoria, e de cada coração uma porta aberta para nos 
cuidarmos, nos solidarizarmos, e acima de tudo resgatarmos o sentido de coletividade humana, com 
braços abertos para recebermos a todo/as, ainda que por algum tempo remotamente. 
 Que as festas de fim de ano sejam de mudanças em todos os níveis e sejam prenuncio de uma 
pós-pandemia, a despeito de dolorosa, resgatadora do sentido do humano. 
 
  

Prof. Ileno Izídio da Costa 
Presidente do Coes-UnB 

  

http://noticias.unb.br/76-institucional/4661-xem-carta-a-comunidade-universitaria-reitora-agradece-parceria-e-uniao


1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO CO-
ORDENADOR) 

 

A Covid-19 recrudesce fortemente em diversos países da África, América, Ásia e Europa, per-

fazendo mais de 75 milhões de pessoas infectadas e quase 1.7 milhão de óbitos confirmados pela 

doença.   

No primeiro mundo, já há uma segunda vacina (Moderna), que após a entrega no FDA (equi-

valente a Anvisa nos E.U.A) dos documentos relativos aos resultados dos ensaios clínicos e demais 

protocolos de produção, passou a ser liberada em uso emergencial nas pessoas. E já há uma primeira 

(Pfizer-Biontech) vacina aplicada nas pessoas no Reino Unido, principalmente, mas também em uso 

e com estruturada logística de entrega nos diversos estados americanos e no Canadá. Vale observar 

que foram detectadas novas variantes do SARS-Cov-2 ainda sem importância identificada do ponto de 

vista de provocar alterações em possível efetividade da vacina.   

Em relação à magnitude da doença em diversos países no mundo, exceto a Oceania, nesta 

última semana dois dos territórios na Austrália relataram aumento de incidência, mesmo sem ultrapas-

sar 28 mil casos da doença.  

No continente africano, África do Sul, República Democrática do Congo, Zâmbia, Namíbia, Zim-

bábue, Suazilândia, Malawi, Burkina Faso, Lesoto, Serra Leoa, Senegal, Nigéria e Egito continuam 

com curva ascendente de casos, ainda fazendo parte da “primeira onda” da doença.  

Na Ásia, a doença continua avançando nos mesmos países da semana passada, tais como: 

Coreia do Sul, Israel, Malásia, Japão, Tailândia, Sri Lanka e Hong Kong. Praticamente todos os países 

da ex-União Soviética, exceto a Ucrânia, continuam a apresentar forte incremento de casos, incluindo 

a Rússia, com maior curva ascendente contínua dentre estes.  

 

Fonte: https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&mid=%2Fm%2F02j71&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419 



Em nações da Europa que estavam conseguindo conter a epidemia, a Alemanha, o Reino 

Unido, Países Baixos e a Espanha voltam a apresentar aumento de incidência, para além dos países 

escandinavos, conforme apresentado na última semana.  

Nas Américas, o Canadá continua a manter forte número de casos novos nestas últimas sema-

nas, assim como os Estados Unidos, que permanecem com aumento de incidência em diversas regi-

ões do país. A incidência continua aumentando no México, assim como no Panamá, Haiti, Belize, Cuba 

e República Dominicana, na América Central. Na América do Sul, Guiana Francesa, Suriname, Para-

guai, Equador, Uruguai e Brasil também apresentam aumento de casos dia após dia.  

No Brasil, a doença já ultrapassa 7 milhões de infecções confirmadas, com 52.544 casos novos 

registrados só na sexta-feira (18-dez) e com o registro de mais de 185.000 óbitos confirmados pela 

Covid-19. Esta semana, nosso país deverá ultrapassar 1.000 óbitos diários novamente. E a doença 

definitivamente volta a ganhar velocidade de transmissão, levando a ocupação de leitos acima de 75% 

em todos os estados do Sul e 74% das unidades federadas brasileiras.  

 

Fonte: news.google.com 



Casos novos de COVID-19 por data de notificação 

 
Casos novos de COVID-19 por Semana Epidemiológica de notificação 

 

Casos acumulados de COVID-19 por data de notificação

 

 

 



Casos acumulados de COVID-19 por Semana Epidemiológica de notificação 

 

 

Óbitos de COVID-19 por data de notificação

 

 

Óbitos de COVID-19 por Semana Epidemiológica de notificação 

 



Casos acumulados de COVID-19 por data de notificação

 

Óbitos acumulados de COVID-19 por data de notificação 

 

Fonte de todos os gráficos anteriores: https://covid.saude.gov.br/ 

 

A sociedade brasileira precisa que o maior órgão do Poder Judiciário pacifique se é obrigatório, 

ou não, o uso de uma solução tecnológica humana para reduzir ou evitar o sofrimento de muitos da 

maior emergência de saúde pública internacional da modernidade. Também é necessário que o Minis-

tério de Saúde apresente, tardiamente, um plano nacional de vacina para os representantes dos go-

vernos estaduais ou do povo no Congresso Nacional, sem a certeza de uma dose sequer, quando 

outros países já estão vacinando seus grupos prioritários. Concomitantemente, um dos candidatos à 

vacina sob desenvolvimento, e produção, no maior laboratório público produtor de vacinas da América 

Latina é preterido pelo governo federal por divergências político-ideológicas em proposta de medida 

provisória enviada da Casa Civil para o Legislativo brasileiro. Ademais, esses “pequenos problemas” 

supracitados, espera-se que ainda parte da população brasileira adote ou mantenha as medidas não 

farmacológicas para redução da carga da Covid-19 com a chegada do fim do ano, seus festejos e 

período de férias.  

Salienta-se a importância que a vacina, apesar de ser provavelmente a mais esperada solução 

tecnológica dos últimos tempos no mundo, não exclui a continuidade das medidas de prevenção e 

segurança elementares à sociedade. É fundamental que todos lavem as mãos com água e sabão, 

evitem tossir sem tapar o rosto com lenço descartável ou o canto do cotovelo. Permanece ainda es-

sencial o uso máscaras para evitar principalmente a eliminação de partículas virais, reduzindo o risco 

de infecção. Além disso, é fundamental que, quando infectada, mesmo que assintomática ou com 

sintomas leves, a pessoa permaneça em isolamento em casa para evitar contaminar outras pessoas.  

https://covid.saude.gov.br/


Também é imperioso respeitar o trabalho dos profissionais de saúde e o sofrimento de muitos 

hospitalizados e as famílias dos que se foram, evitando festas e atividades recreativas desnecessárias, 

sem uso de máscaras, distanciamento social ou uso de água e sabão.  

No Distrito Federal, a doença aumenta largamente a incidência de casos e hospitalizações, já 

que mais de 80% dos leitos destinados à Covid-19 estão com pacientes internados em estado grave. 

Por outro lado, a SES-DF não dispõe de uma política de rastreamento e monitoramento de contatos, 

atrelada à política de testagem em massa com investigação dos suspeitos e quarentena deles.  

  

Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 

E mesmo com a(s) vacina(s) cada vez mais próxima(s) da sociedade brasileira, a secretaria de 

saúde do DF ainda não propôs um auto cadastro por aplicativo de celulares dos residentes de Brasília. 

Este cadastramento poderia incluir idade, profissão, entre outros, com validação das informações dos 

cadastros para SSP-DF, TER-DF, Detran-DF. No entanto, parece que tais informações só têm serven-

tia para cobranças de IPTU, multas de trânsito e outras formas arrecadatórias no Distrito Federal, 

apesar de o cadastro dos residentes da atenção primária à saúde ser atividade precípua da SES-DF 

muito antes da pandemia. Tal cadastro validado já poderia ajudar a gestão da oferta de vacinas, pois 

serviria como forma de agendamento. Por meio de QR Code também seria possível reduzir o adensa-

mento dos idosos nos postos de vacina, ou mesmo organizar a demanda à oferta da vacina para os 

profissionais de saúde que atendem no DF.  

A falta de publicidade do plano completo do GDF impede que sejam conhecidos quais outros 

setores (bombeiros, policiais, agentes de trânsito, professores) poderiam formar uma força-tarefa para 

auxiliar na divulgação das medidas de controle para a Covid-19. Ou então somente com a chegada da 

vacina haverá a publicidade desse planejamento, com o consequente atraso nas ações seguintes. 

Serão utilizadas equipes volantes com viaturas equipadas com caixas térmicas para vacinar os 

idosos nos asilos ou casa a casa se houver cadastros dos mesmos? Os postos de vacina já estão 

públicos, ou a grande imprensa terá de divulgar nos jornais as atividades que deveriam ser de governo? 

A estratégia massiva de falar sobre a importância da vacina irá acontecer só em cima da hora, ou será 

utilizada paulatinamente a divulgação da mesma? Haverá horário estendido para vacinação?  

Todas estas são questões cruciais para conseguirmos uma considerável cobertura vacinal em 

relação à Covid-19 em todo o Distrito Federal, ao contrário do que já vem acontecendo ao longo dos 

anos em nosso território.  



Desenvolvimento das Vacinas 

O transcorrer deste ano nos mostrou claramente que o apoio à ciência precisa ser uma ação 

continuada. Acompanhamos, em tempo real, o rápido desenvolvimento de diferentes tipos de vacinas 

profiláticas, o que levantou dúvidas sobre esse processo. Quando o vírus foi identificado, em janeiro, 

vários grupos de pesquisa já possuíam tecnologias de desenvolvimento de vacinas para outros vírus, 

entre eles SARS, MERS e Ebola. Então, puderam adaptá-las ao SARS-Cov-2. Desta forma, a corrida 

para o desenvolvimento da nova vacina não partiu do ponto zero.   

 

De acordo com a agência que acompanha os testes no EUA, o CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), existem 75 vacinas em ensaios clínicos, sendo que 17 estão na última fase 

de desenvolvimento (ensaios clínicos de fase 3). A aprovação final para a utilização dessas vacinas 

depende das agências regulatórias de cada país.  Até o momento, os EUA, a Inglaterra e a Arábia 

Saudita aprovaram a utilização de uma das vacinas, em caráter emergencial, e iniciaram os processos 

de vacinação.  A agência russa aprovou a utilização da vacina desenvolvida pelos seus pesquisadores, 

no entanto, os ensaios clínicos de Fase 3 ainda não concluídos. 

 
 

De acordo com dados oficiais, o Brasil participa de quatro ensaios clínicos de fase 3, que estão 

representadas abaixo. 

 
Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-na-anvisa 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-na-anvisa


Uma dúvida comum é sobre qual vacina estará disponível em 2021. É importante lembrar que 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão brasileiro que analisa os ensaios clínicos 

em andamento e que fornece as licenças (emergenciais ou definitivas) para que a vacina possa ser 

aplicada na população. Atualmente, quatro vacinas deram entrada na agência para análise de aprova-

ção. Porém, até o momento, nenhuma delas recebeu autorização para ser utilizada. O processo de 

cada uma destas vacinas está resumido na ilustração abaixo. 

 
Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-

na-anvisa 

  

O Brasil também possui projetos de desenvolvimento de vacinas, ainda em fase não-clínica, 

por instituições de pesquisas como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade de São Paulo 

(USP) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O processo de desenvolvimento contínuo 

é importante para que, no futuro, tenhamos opções de vacinas com boa eficácia e que se mostrem 

efetivas para toda a população mundial. 

 

2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) Clique aqui para ler 
o relatório completo 

O Situation Report apresenta, diariamente, a ocorrência e a situação do cenário da pandemia 

do novo coronavírus no mundo. Entre nos links a seguir para a continuidade das análises feitas pela 

Sala de Situação/FS-Coes: 

SITUATION REPORT Mundo  
SITUATION REPORT Palop 
SITUATION REPORT Brasil 
SITUATION REPORT Distrito Federal  
SITUATION REPORT Universidade de Brasília  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-na-anvisa
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-na-anvisa
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp;metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp;view_mode=records&amp;perpage=12&amp;order=DESC&amp;orderby=date&amp;fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp;paged=1&amp;fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-do-covid-19-no-mundo-19/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp%3Bmetaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp%3Bview_mode=records&amp%3Bperpage=12&amp%3Border=DESC&amp%3Borderby=date&amp%3Bfetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp%3Bpaged=1&amp%3Bfetch_only=thumbnail&perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=0&source_list=collection&ref=%2Frepositorio-produtos%2F
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-do-covid-19-nos-paises-africanos-de-lingua-oficial-portuguesa-palop-17/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp%3Bmetaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp%3Bview_mode=records&amp%3Bperpage=12&amp%3Border=DESC&amp%3Borderby=date&amp%3Bfetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp%3Bpaged=1&amp%3Bfetch_only=thumbnail&perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=1&source_list=collection&ref=%2Frepositorio-produtos%2F
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-do-covid-19-no-brasil-15/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp%3Bmetaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp%3Bview_mode=records&amp%3Bperpage=12&amp%3Border=DESC&amp%3Borderby=date&amp%3Bfetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp%3Bpaged=1&amp%3Bfetch_only=thumbnail&perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=2&source_list=collection&ref=%2Frepositorio-produtos%2F
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-do-covid-19-no-distrito-federal-e-ride-df-20/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp%3Bmetaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp%3Bview_mode=records&amp%3Bperpage=12&amp%3Border=DESC&amp%3Borderby=date&amp%3Bfetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp%3Bpaged=1&amp%3Bfetch_only=thumbnail&perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=3&source_list=collection&ref=%2Frepositorio-produtos%2F
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/situation-report-do-covid-19-na-universidade-de-brasilia-7/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&amp%3Bmetaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&amp%3Bview_mode=records&amp%3Bperpage=12&amp%3Border=DESC&amp%3Borderby=date&amp%3Bfetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&amp%3Bpaged=1&amp%3Bfetch_only=thumbnail&perpage=12&order=DESC&orderby=date&pos=4&source_list=collection&ref=%2Frepositorio-produtos%2F


3. INFORMES GERAIS E DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB 

 

 
Antes de iniciarmos as retrospectivas de cada subcomitê, coligimos al-
guns dos principais documentos expedidos pelo Coes-UnB, ao longo 
destes dez (!) meses, que socializamos: 
 

• Nota sobre as ações de prevenção ao Coronavírus na UnB [03/03] 
• Com aulas prestes a começar, comitê instituído para monitorar o Coronavírus na UnB dá ins-

truções [06/03] 
• Nota do Comitê do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19 [09/03] 
• Nota do Comitê do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19 atualiza informações 

[12/03] 
• Recomendações oficiais do Comitê Gestor da UnB (COES) sobre o novo coronavírus (SARS-

Cov2) e a Covid-19 (doença instalada) [17/03] 
• Conheça as fases de uma epidemia e saiba como se prevenir [19/03] 
• Ato da Reitoria 0454/2020 – Vincula o Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 

da UnB (COES) ao Gabinete da Reitora e dá outras providências [24/03] 
• UnB atualiza Plano de Contingência para orientar contra coronavírus [31/03] 
• Plano de Contingência em Saúde do Coronavírus para a Universidade de Brasília 
• Nota informativa nº 03 do COES [17/04] 
• Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicossocial para Enfrentamento do Novo 

Coronavírus [22/04] 
• Boletim COES-COVID/UnB Edição Especial - fevereiro a maio/2020 [13/05] 
• Novo coronavírus: Coes lança boletim informativo [25/05] 
• Cartilha COES-COVID/UnB Orientações para a comunidade [22/06] 
• Recomendações para Ações na Etapa 2 do Modelo de Retomada de Atividades Presenciais 

da UnB (19/11) 
• Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da Covid-19 na UnB 

(07/12) 

3.1 NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 
A. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR? 

 
Neste último Boletim do COES de 2020, a Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) faz um 

balanço dos esforços que dedicamos para orientar a acompanhar a comunidade universitária durante 

um dos períodos mais desafiadores da história recente. 

Em abril, lançamos um formulário online para levantar dados da comunidade acadêmica no 

exterior. Com a ferramenta, colhemos informações de 234 estudantes, técnicos e professores em 21 

países diferentes, em todos os continentes, com exceção da Antártida.  

Com o levantamento, a INT produziu 25 informativos, 

mantendo a assessoria da Reitoria sempre informada 

em relação à situação da comunidade universitária em 

mobilidade internacional. Para aqueles que solicitaram 

apoio para retornar ao país, ou orientações para justi-

ficar extensão de período no exterior, foram passadas 

as informações disponíveis e, em colaboração com o 

Colégio de Dirigentes de Relações Internacionais da 

ANDIFES (CEGRIFES), articulamos junto ao MEC e 

ao MRE apoio e contatos com embaixadas e consula-

dos em vários países. A DASU/DAC também forneceu 

apoio a alguns estudantes que necessitavam auxílio 

em relação à Saúde Mental. 

https://noticias.unb.br/69-informe/3983-nota-sobre-as-acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-unb
https://noticias.unb.br/125-saude/3989-com-aulas-prestes-a-comecar-comite-instituido-para-monitorar-o-coronavirus-na-unb-da-instrucoes
https://noticias.unb.br/125-saude/3989-com-aulas-prestes-a-comecar-comite-instituido-para-monitorar-o-coronavirus-na-unb-da-instrucoes
https://noticias.unb.br/69-informe/3994-nota-do-comite-do-plano-de-contingencia-em-saude-do-covid-19
https://noticias.unb.br/69-informe/3997-nota-do-comite-do-plano-de-contingencia-em-saude-do-covid-19-atualiza-informacoes
https://noticias.unb.br/69-informe/3997-nota-do-comite-do-plano-de-contingencia-em-saude-do-covid-19-atualiza-informacoes
https://noticias.unb.br/69-informe/4005-recomendacoes-oficiais-do-comite-gestor-da-unb-coes-sobre-o-novo-coronavirus-sars-cov2-e-a-covid-19-doenca-instalada
https://noticias.unb.br/69-informe/4005-recomendacoes-oficiais-do-comite-gestor-da-unb-coes-sobre-o-novo-coronavirus-sars-cov2-e-a-covid-19-doenca-instalada
https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4015-conheca-as-fases-de-uma-epidemia-e-saiba-como-se-prevenir
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5754100&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5754100&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4039-unb-atualiza-plano-de-contingencia-para-orientar-contra-coronavirus
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020-PlanoContingenciaCovid19_v6.pdf
http://noticias.unb.br/69-informe/4075-nota-informativa-do-coes
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB_v3.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB_v3.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-BoletimCOES.pdf
http://noticias.unb.br/76-institucional/4153-coronavirus-coes-lanca-boletim-informativo
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
•%09https:/www.noticias.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/20nov2020_planobiossegurana.pdf
•%09https:/www.noticias.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/20nov2020_planobiossegurana.pdf


Para esta comunidade acadêmica que se encontrava 

mundo afora, publicamos também boletim semanal 

entre maio e setembro. O material informava sobre a 

situação da pandemia (casos confirmados e óbitos) 

em cada um dos 21 países (e também o Brasil), além 

de links para notícias atualizadas em português e em 

língua estrangeira para que todos pudessem acom-

panhar não apenas a situação onde cada um se en-

contrava, mas também no Brasil e no Distrito Federal. 

Ainda há 87 pessoas da comunidade em 17 países. 

A INT acompanha a situação em cada um deles, in-

formando, agora por meio do Boletim do COES, como 

a pandemia vem se comportando. 

A imagem abaixo mostra uma escala cromá-

tica da média móvel (7 dias) de óbitos nos países que acompanhamos e no Brasil. Os dados iniciais 

se referem ao primeiro dia em que o país registrou cinco ou mais óbitos pela Covid-19. Tons mais 

próximos do vermelho indicam um número maior de óbitos. Tons fortes de verde indicam números 

mais baixos. A faixa preta indica o ápice de óbitos. 

 

Fonte: www.ourworldindata.org/coronavirus 



Essa forma de apresentação de dados deixa claro o que os especialistas chamam de se-

gunda-onda - quando uma coluna passa do vermelho ao verde e depois retorna ao vermelho. O gráfico 

também evidencia quais países conseguiram conter a pandemia mais rapidamente - Bélgica, Espanha, 

França, Itália, Países Baixos, Reino Unido e Suécia tiveram seu pior momento em até 30 dias após o 

início da contagem (registro de 5 ou mais óbitos). Entretanto, todos esses sete países parecem se 

encaminhar para uma segunda onda, como se percebe ao observarmos as tonalidades na parte inferior 

da coluna. É aí que se evidenciam os países que já estão experimentando, em uma segunda onda, o 

pior momento da pandemia - Alemanha, Coreia, Estados Unidos, Polônia e Portugal. 

Dois dados complementares precisam ser levados em consideração para uma avaliação mais 

abrangente da situação de cada país. O primeiro é o número real da média móvel de óbitos no ápice 

da pandemia - este dado indica as vidas que foram perdidas no pior período da pandemia em cada 

país. O segundo dado é o número de óbitos por milhão de habitantes. Esse indicador propicia uma 

ideia mais adequada para comparação entre países, o que nos permite identificar os países que ado-

taram estratégias mais eficazes no enfrentamento da pandemia. 

País Óbitos no 
ápice (média 

móvel) 

Por milhão 
de habitantes 

 País Óbitos no 
ápice (mé-
dia móvel) 

Por milhão 
de habitantes 

África do Sul 297 5.015  França 976 14.373 

Austrália 22 863  Itália 814 13.468 

Alemanha 566 6.757  México 800 6.205 

Bélgica 333 28.770  Países Baixos 154 9.004 

Brasil 1.097 5.160  Polônia 508 13.434 

Canadá 176 4.659  Portugal 89 8.742 

Coreia do 
Sul 

10 203  Reino Unido 943 13.895 

Espanha 866 18.516  República 
Checa 

210 19.583 

EUA 2.633 7.955  Suécia 99 9.789 

Fonte: www.ourworldindata.org/coronavirus  

B. GUARDIÕES DA SAÚDE 
 
Uma das principais ferramentas desenvolvidas pela UnB, 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/guardioes-
dasaude  

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

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


 



C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 
 

Em função das orientações do Coes para o contingenciamento da pandemia da Covid-19, a 

primeira etapa do mutirão de manutenção nos banheiros da Universidade iniciou-se, em março/2020. 

A realização ficou a cargo da Coordenação de Administração Predial/CAP/DIRAD/PRC, vinculada à 

Diretoria de Administração e Logística/DIRAD/PRC, com a execução de serviços em 537 banheiros de 

diversos espaços até o presente momento: 

✓ Instalação de 1.050 dispensers para sabonete/álcool em gel; 

✓ Instalação de 493 suportes para papel toalha; 

✓ Instalação de 679 suportes para papel higiênico; 

✓ Instalação de diversas torneiras de pressão, entre outros serviços como: reparos de 

vazamentos, entupimentos, consertos em esquadrias e ferragens e substituição de 

revestimentos danificados.  

Atualmente, no desenvolvimento da segunda etapa do trabalho de manutenção, foram con-

cluídos os serviços nos banheiros de áreas comuns do ICC (segunda revisão de manutenção geral). 

Ademais, as manutenções nos banheiros continuam sendo realizadas nas diversas unidades, con-

forme as necessidades e demandas para prevenção contra a Covid-19. 

Além disso, a Prefeitura da UnB, por meio da Coordenação de Zeladoria e Mudança/CZM/DI-

MAP/PRC, vinculada à Diretoria de Manutenção Predial/DIMAP/PRC, desde março, realizou reunião 

com a empresa de serviços de limpeza, juntamente com seus encarregados e o Coordenador da CZM, 

para informar as recomendações sobre a não permanência de pessoas do Grupo de Riscos (maiores 

de 60 anos de idade, com doenças pré-existentes, grávidas, lactantes etc.) nos espaços da Universi-

dade, observando a importância de preservar esse grupo.  

Foi solicitada maior atenção das equipes de limpeza aos ambientes cujas atividades acadê-

micas e/ou administrativas permanecessem no modo presencial. A frequência na limpeza foi ampliada, 

em virtude da situação de calamidade pública. Também foram redobradas as recomendações para os 

cuidados com a higiene pessoal e coletiva das equipes de trabalho, a fim de se chamar a atenção para 

o uso adequado de Epi's (equipamentos de proteção individual).  

A CZM/DIMAP/PRC encaminhou sugestões de contingências ao contrato de limpeza 

200/2015, com o intuito de proteger os funcionários do grupo de risco e reduzir as aglomerações nos 

meios de transportes e nos espaços da Universidade. Também foi elaborado Procedimento Operacio-

nal Padrão (POP) de limpeza por área específica, de acordo com os serviços contratados. Houve pro-

postas de capacitação para os fiscais setoriais e sugestão do aumento de frequência na limpeza dos 

espaços da Universidade. 



Ademais, a PRC por meio da CZM/DIMAP/PRC, submeteu o termo aditivo para inclusão de 
abastecimento, duas vezes ao dia, de dispensers de álcool em gel, assim como a manutenção de 
tapetes sanitizantes três vezes ao dia, com a substituição de solução água/hipoclorito de sódio. 

 
D. PROJETO EDUCA COVID - PREVENÇÃO NO COTIDIANO DA UNB 

 
No período de julho a dezembro/2020, o projeto Educa UnB Covid-19 – Prevenção no Cotidi-

ano vem desenvolvendo estratégias institucionais de educação e comunicação para conscientizar a 
comunidade sobre práticas para reduzir os riscos de transmissão da Covid-19 no dia-a-dia da UnB.  

Na primeira etapa do projeto, foram desenvolvidos três volumes de uma revista em quadri-
nhos, nove vídeos e podcasts que estimulam a adoção de condutas de prevenção à Covid-19. O ma-
terial contou com a participação dos prestadores de serviços terceirizados da Universidade (limpeza, 
recepção e segurança).  

A coordenação do projeto ficou a cargo de membros do Comitê Gestor do Plano de Contin-
gência da Covid-19 (Coes): o professor José Iturri, (FCE), a diretora de Administração e Logística da 
Prefeitura da UnB (PRC), Ana Cristina Brandão R. Silva., e também do professor  Pedro Jabur 
(FCE/Observa PopRua). 

A revista em quadrinhos foi intitulada de UnB contra a Covid. O volume I, já foi publicado em 
novembro, e está acessível neste link. Ele traz histórias elaboradas por um grupo de recepcionistas da 
Universidade. Os personagens dos quadrinhos são também profissionais terceirizados das recepções 
da UnB, retratados em situações cotidianas de trabalho em relação ao contingenciamento da Covid-
19. São abordadas questões como uso de máscara, intervenção em caso de aglomerações, medidas 
de distanciamento social, entre outras.  

 

 

Figura 1 – Capa da Revista Educa Covid UnB 

http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-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


Os nove vídeos produzidos foram elaborados em conjunto entre trabalhadores de serviços de 
limpeza terceirizados, uma equipe de servidores (docentes e técnico-administrativos) e estudantes da 
UnB, sendo publicado em dezembro/2020. Os roteiros e a filmagem da maioria foram originalmente 
realizados pelos mencionados trabalhadores, e a qualidade original das imagens foi preservada. 
Acesse os vídeos aqui. 

 

                        Figura 2 – Repositório de vídeos no enfrentamento da Pandemia  

 

As ações e desenvolvimento dos produtos são resultado de um trabalho junto aos indivíduos 
da comunidade universitária, com abertura da escuta das expectativas e dos desejos deles. O objetivo 
é promover maior adesão às medidas de prevenção à Covid-19 entre a comunidade acadêmica, além 
de contribuir para o aumento da adoção dessas medidas na vida real, apresentando as dificuldades e 
as facilidades que existem realmente para aplicar as normas.  

Nas atividades, a equipe Educa Covid estimula os terceirizados a expressar o cotidiano deles, 
no sentido de, caso ocorresse algum tipo de situação com risco de contágio, mostrar como eles pode-
riam se posicionar e conduzir o caso. Os trabalhadores foram, então, falando a respeito dessas possí-
veis situações, e, a partir dos depoimentos, foram produzidos os tipos de produtos. 

A proposta é que os participantes do projeto atuem como multiplicadores, para que possam 
compartilhar essas informações de prevenção e, também, de certo modo, contribuir para um trabalho 
efetivo na contenção à Covid-19. 

A primeira etapa do projeto contou com o auxílio de cinco estudantes de graduação para 
elaboração dos materiais: Carolina Macedo, Lúcia Moreira e Luma Lima, do curso de Design e inte-
grantes da empresa  júnior Lamparina Design; Nathália Dionísio, do curso de Saúde Coletiva, que fez 
os primeiros desenhos dos produtos; e Renan Lisboa, do curso de Comunicação, que atua como vi-
deomaker no projeto. 

Os próximos volumes da revista e produtos em outros formatos serão divulgados a partir de 
janeiro/2021, e disponibilizados nos canais de comunicação da UnB, repositório digital Covid-19 UnB 
em Ação e UnBTv (you tube). Já a próxima etapa do projeto será produzida junto com técnicos admi-
nistrativos, estudantes e docentes da UnB.  

Está programada uma live até fevereiro/2021, visando apresentar os temas e objetivos dos 
produtos, buscando alcançar o maior número de pessoas nos debates sobre a importância do contin-
genciamento da Covid-19.    

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ggm_qRYF0NsY5E8YG0jRKGMqy-hZfiw
http://repositoriocovid19.unb.br/


3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC)  
                                                                                          

A semana de 14 a 18 de dezembro foi a última de aulas e o SCAcadêmico do Coes apresenta 
sua retrospectiva dos trabalhos realizados no modo totalmente remoto, nos meses de março a dezem-
bro.  

A tarefa inicial, atribuída ao SC Acadêmico, foi a participação na discussão do planejamento 
das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no período da pandemia da Covid-19.  Para ilustrar a 
funcionalidade dos trabalhos, vemos na Figura a seguir, a atividade descrita na Guia  “Tarefas do 
Coes/UnB”. 

 
Figura 1.  Exemplo de atividade dos participantes do SC Acadêmico 

Assim, nos meses de abril e maio preparamos o Questionário da Microsoft Forms para co-
nhecer a opinião dos estudantes, da Universidade de Brasília (UnB), sobre as possíveis atividades de 
extensão que poderiam ser oferecidas no modo remoto. Inicialmente, foi necessário usar a plataforma 
Trello.com, um software gratuito, para planejar e gerenciar as atividades (Figura 3). 

 
 

(a) 
 

(b) 

Figura 2.  (a) ilustração da plataforma Trello; (b) respostas dos estudantes sobre atividades 
de extensão 

A partir das respostas dos estudantes, o Projeto de Extensão, intitulado “Ações de Extensão 
do Sub-Comitê Acadêmico do Plano de Contingência da COVID-19 na UnB” foi oficializado no Deca-
nato de Extensão (DEX) e foram produzidas três lives, uma mesa redonda e uma matéria na UnB 
Notícias e nesse mês de dezembro foi possível finalizar o projeto com o envio, ao DEX, do Relatório 
Final.  

Por outro lado, em paralelo aos trabalhos da extensão, o SCAc/Coes-UnB contribuiu com os 
trabalhos do Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação (Ccar),  em 
particular para a proposta da elaboração da Resolução 059/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE), que regulamentou a realização das aulas no modo remoto. 

Passadas três dezenas de edições do Boletim Coes, apresentamos à comunidade acadêmica, 
no Boletim no. 22, na 1a. semana de outubro, uma síntese, com o diagrama de Ishikawa, Figura 4, 
ilustrando as ações, realizadas, em equipe, no andamento das atividades acadêmicas naquele perí-
odo. 

 
Figura 3.  Diagrama de Ishikawa, ilustrando as atividades, em equipe, dos membros do Coes  



Assim, o semestre prosseguiu, com o apoio da Coordenadoria de Capacitação (Procap) que 
não poupou esforços na oferta de cursos de capacitação nas plataformas do Moodle Aprender 2 e 3, 
permitindo, aos docentes, a qualificação para aprimorar as suas disciplinas no modo remoto. A Figura 
a seguir ilustra um exemplo, do conteúdo do Boletim Coes no. 25, com o curso de treinamento na 
Plataforma da Microsoft office 365. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.  (a) matéria apresentada no Boletim no. 25 e (b) Exemplo da aula síncrona com o uso da plataforma Outlook. 

 
Na mesma mão da Procap, o Decanato de Graduação (DEG) e o Centro de Ensino à Distância 

(Cead) elaboraram editais de apoio ao Ensino Remoto, logo no início das aulas, e os mantendo ao 
longo do semestre, permitindo que os estudantes e professores tirassem as suas dúvidas sobre as 
aulas no ambiente remoto. Assim, a equipe do SCAcadêmico participou nas ações do DEG e, também 
realizou os cursos de capacitação oferecidos pelo Cead (Figura 5). 

 
 

  

 

Figura 5.  (a) exemplo de atividade realizada pelo DEG; (b) Rota de Inovação Universitária (RIU/Cead) e (c) exemplo de 
curso de formação ofertado pelo Cead. 

 
 

Para fins de concisão, veja algumas das principais decisões tomadas pela administração cen-
tral da UnB quanto ao contingenciamento paulatino da pandemia nas nossas atividades: 

 
✓ Cepe aprova data de início do segundo semestre de 2020 (09/10) 
✓ Universidade aprova retomada do calendário acadêmico, de maneira remota, para 17 de agosto 

[09/07] 
✓ Cepe aprova resolução para retomada de atividades não presenciais (24/07) 
✓ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO N. 0059/2020 (28/07) 
✓ Saiba tudo sobre a retomada das atividades acadêmicas da Universidade de Brasília [07/07] 
✓ UnB continua discussão sobre retomada das atividades acadêmicas [10/06] 
✓ UnB promove debates on-line sobre o futuro da sociedade pós-pandemia [19/05] 
✓ Ato da Reitoria 0483/2020 – Define como prioritários e urgentes todos os processos e procedimentos 

da Universidade de Brasília relacionados ao combate à pandemia de COVID-19 [09/04] 
✓ Informe sobre suspensão do calendário acadêmico [23/03] 
✓ Ato da Reitoria 0419/2020 – Dispõe sobre o funcionamento administrativo [16/03] 
✓ Prorrogação do período de suspensão das atividades presenciais [14/03] 
✓ Informe sobre suspensão de atividades presenciais na UnB [12/03] 
✓ Ato da Reitoria 0392/2020 – Suspende as atividades administrativas presenciais [12/03] 
✓ Informe sobre coronavírus e atividades acadêmicas [11/03] 
✓ Diretores recebem orientações sobre prevenção e contenção do Coronavírus [05/03] 

 

 

 

https://noticias.unb.br/76-institucional/4494-cepe-aprova-data-de-inicio-do-segundo-semestre-de-2020
https://noticias.unb.br/76-institucional/4285-unb-aprova-retomada-do-calendario-academico-de-maneira-remota-para-17-de-agosto
https://noticias.unb.br/76-institucional/4285-unb-aprova-retomada-do-calendario-academico-de-maneira-remota-para-17-de-agosto
http://noticias.unb.br/76-institucional/4324-cepe-aprova-resolucao-para-retomada-de-atividades-nao-presenciais
http://fce.unb.br/images/documentos/cepe/SEI_UnB_-_5483867_-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_CEPE_059.pdf
https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4274-saiba-tudo-sobre-a-retomada-das-atividades-academicas-da-unb
https://noticias.unb.br/76-institucional/4203-unb-continua-discussao-sobre-retomada-das-atividades-academicas
http://noticias.unb.br/76-institucional/4146-unb-promove-ciclo-de-debates-on-line-sobre-o-futuro-da-sociedade-pos-pandemia
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5797620&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5797620&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/69-informe/4022-informe-sobre-suspensao-do-calendario-academico
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5728621&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/69-informe/4001-prorrogacao-do-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais
https://noticias.unb.br/69-informe/3996-informe-sobre-suspensao-de-atividades-presenciais-na-unb
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5720907&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/69-informe/3995-informe-sobre-coronavirus-e-atividades-academicas
https://noticias.unb.br/76-institucional/3988-diretores-recebem-orientacoes-sobre-prevencao-e-contencao-do-coronavirus


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

 
A CoAP coordenou o Grupo de Trabalho “Atenção Psicossocial e Organização de Rede”, vin-

culado ao Ssmap/Coes/UnB, que foi estruturado com a proposta de auxiliar a comunidade universitária 
a lidar com o sofrimento psíquico durante a pandemia da Covid-19. O GT é composto por psicólogos, 
psicanalistas e psiquiatras das redes interna e externa. As ações realizadas por esses profissionais 
envolvem atividades individuais e coletivas, na modalidade virtual e presencial. Para oferta do suporte 
psicológico individual online foi organizada uma rede com 51 psicólogos voluntários que, entre março 
e novembro, atendeu cerca de 110 pessoas da comunidade universitária, totalizando mais de 2000 
sessões no período.  

Com o intuito de promover o cuidado com a saúde mental da comunidade da UnB, foram 
estabelecidas parcerias como a que ocorreu com o Hospital Universitário de Brasília (HUB/EBERH), 
que garantiu atendimento psiquiátrico a mais de 90 estudantes. Entre outros parceiros imprescindíveis 
estão a Faculdade de Medicina (FM), o Instituto de Psicologia (IP/PCL), o Centro de Atendimento e 
Estudos Psicológicos (Caep/IP), a Sociedade Psicanalítica de Brasília (SPBsb), a Associação de Psi-
codrama do Distrito Federal, a Inverso ONG Saúde Mental, o Hospital de Base e o Conselho Regional 
de Psicologia. 

 Com o apoio dessa rede, foram disponibilizados os seguintes atendimentos em grupo: (1) Do 
Giz à Palavra, para docentes, (2) A palavra como apoio, para técnicos-administrativos, (3) A educação 
dos filhos em período de pandemia, para toda comunidade da UnB, (4) Grupo psicoterapêutico FalArt 
e (5) Psicoterapia psicodramática, ambos direcionados aos discentes da graduação, (6) DizTanto: es-
cuta em tempos de pandemia, para alunos da pós-graduação.  

           Outros atendimentos relevantes para a comunidade da UnB e do DF incluem o (7) 
Vínculos e reflexões: terapia breve para familiares e vítimas da Covid-19 e o (8) Práticas para Re-
dução de Estresse (Mindfulness). Acreditamos que esse esforço coletivo com auxílio mútuo promoveu 
a união de conhecimentos e de forças para o enfrentamento de um ano tão difícil, resultando em be-
nefícios à saúde mental da comunidade universitária.  

   
 
Como para muitos de nós, este ano foi desafiador para a CoEduca. Enquanto setor em cons-

trução, considerando a idade recente da DASU, precisamos reinventar nossa interação com a comu-
nidade acadêmica lançando mão das tecnologias e das mídias sociais. 

No cenário do trabalho remoto, fortalecemos o uso da conta oficial da CoEduca no Instagram 
(@coeducaunb). Para isso, formamo-nos continuadamente, servidoras da CoEduca e bolsistas do pro-
jeto acolhimento, para a produção de conteúdo e para a divulgação de atividades via redes sociais. 

Além das mídias sociais, utilizamos as novas tecnologias disponibilizadas pela UnB para ade-
quar, criar ou recriar metodologias para as atividades junto à comunidade educativa. Destacamos al-
gumas delas: Oficinas Calo(u)rosas; oficinas Canções e Reflexões; oficinas gestão do tempo e plane-
jamento de estudos; projeto Espaços que acolhem; projeto Afeto através das redes; projeto De pé na 
quarentena; Semana A vocês, professor@s, com carinho; colaboração na realização da I Conferência 
UnB Promotora da Saúde, em que contribuímos com a discussão sobre processo educativos, desen-
volvimento humano e saúde. 

Os temas das ações foram variados, sempre costurados pela perspectiva do acolhimento. Por 
meio delas, fortalecemos vínculos comunitários com membros da comunidade educativa e tivemos, 

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://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/


nesses novos formatos, acesso a diferentes públicos, contemplando a diversidade da UnB. Acredita-
mos ter alcançado nosso principal objetivo para o cenário que nos foi imposto pela pandemia: comun-
gar o distanciamento e o afeto para mantermos aceso o sentido de comunidade universitária entre os 
participantes de nossas ações. 

 

 
 
A Campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho obteve crescente engajamento nas 

redes sociais.  
O formulário de inscrições disponível no linktr.ee alcançou, desde o lançamento, 5,5 mil visu-

alizações, das quais mais de 4,7 mil resultaram em inscrições no formulário. 
As ações da CoRedes, CoEduca e o projeto FeFAcolhe foram as mais buscadas no formulá-

rio, de maneira proporcional ao quantitativo de atividades oferecidas por cada Coordenação.  
A iniciativa FeFAcolhe é parceira da DASU. 
Os posts com mais visualizações dentro da Campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestáso-

zinho, desde o início da campanha até dezembro de 2020, são os seguintes: 

 



A campanha #vocênãoestásozinhavocênãoestásozinho, do Subcomitê de Saúde Mental e 
Apoio Psicossocial e do Grupo de Trabalho de Promoção e Prevenção a Saúde da Universidade de 
Brasília, bem como as ações deste ano da CoRedes buscaram proporcionar um sopro de vida no 
contexto da pandemia da Covid-19. Todas as ações resultaram do espírito científico, técnico e, 
sobretudo, de cooperação entre os diversos atores sociais da rede de articulação interna e externa da 
UnB. Nesse sentindo, torna-se inegável a observância da empatia, da responsabilidade e da 
disponibilidade de todas as pessoas envolvidas.  

 
Nesse breve texto de gratidão, incapaz de agradecer nominalmente, cabe lembrar que, em 

2020, a UnB e a Gerência de Práticas Integrativas em Saúde (GERPIS) fortaleceram uma das 
parcerias mais efetivas para o cuidado em saúde mental -  a oferta da Terapia Comunitária Integrativa 
(TCI), uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertada no âmbito do Sistema Único de Saúde 
do Distrito Federal (SUS-DF). Na UnB, a TCI foi coordenada por docentes em conjunto com a Doralice 
Oliveira Gomes, responsável técnica distrital da SES em TCI, com as servidoras do CAPS II de Riacho 
Fundo Cássia Maria e Angélica Raguzzoni, além de três voluntários: Fernando Barbosa, Hélio Marin e 
Rosângela Lima. Além disso, a TCI e todas as atividades desenvolvidas pela DASU contaram com o 
apoio e dedicação de inúmeros bolsistas e das equipes de servidores das coordenações.  

Vale registrar que as mídias da DASU e de outros parceiros não são apenas redes sociais, 
mas sim acervos virtuais das articulações e redes estabelecidas ao longo desse ano. Confira 
(clique nos links):  

Dasu; UnB; GT Promoção e Prevenção; Coeduca; Youtube da DASU; Youtube da Semana 
Universitária da UnB 2020; Youtube do Samba da Guariba; LASFAC  
 
Esses acervos deixam transparecer a essência da UnB enquanto universidade de excelência. 

São espaços digitais e públicos, que possibilitam o acesso assíncrono às memórias das ações e o 
conhecimento de cada pessoa que, gentilmente, compartilhou saberes e afetos com a comunidade 
universitária e a sociedade em geral. No mais, devemos agradecer cada membro/a ou parceiro/a do 
Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial, do Grupo de Trabalho de Promoção e Prevenção a 
Saúde da Universidade de Brasília, bem como da DASU (CoRedes, Coeduca, COAP, COAVS). Juntos 
e Juntas somos potência, fazemos a UnB e não estamos sozinhas(os).  

 

CoAVS - VIGILÂNCIA ATIVA 

A Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde (CoAVS) foi criada em 2020 a partir da 

necessidade de articular e coordenar ações de monitoramento e acompanhamento de eventos que 

possam trazer riscos à saúde da comunidade universitária. Além de executar ações de planejamento 

e inteligência, a Coordenação objetiva servir como campo de ensino e pesquisa, reforçando uma área 

extremamente estratégica da DASU. 

Parte relevante das atividades realizadas pela CoAVS teve origem no enfrentamento da pan-

demia ocasionada pelo novo coronavírus. Por conta da necessidade de estruturar ações de combate 

no âmbito universitário, o monitoramento e manejo de possíveis casos, o auxílio na estruturação do 

Plano de Contingência da Casa do Estudante Universitário (CEU), a elaboração do Plano de Retorno 

e Biossegurança dos colaboradores da CoAVS e a apropriação da Vigilância Ativa na Universidade se 

configuram como algumas das intervenções da Coordenação.  

Para garantir a qualidade dos atendimentos prestados pela equipe de enfermagem dos Nú-

cleos de Atenção e Vigilância à Saúde (NAVS), que são entes importantes vinculados à CoAVS, houve 

o planejamento dos equipamentos, EPIs e insumos utilizados, a elaboração de Procedimentos Opera-

cionais Padrão (POPs) para padronização da assistência e a integração da equipe no que diz respeito 

à vigilância epidemiológica.  

Ademais, ações na esfera tecnológica, como a análise e a importação de dados, elaboração 

de infográficos e apropriação de softwares desempenham importante papel na construção do objetivo 

da Coordenação de se tornar uma referência no que diz respeito à vigilância em saúde. 

 

https://www.instagram.com/dasu_unb/
https://www.instagram.com/unb_oficial/
%09https:/www.instagram.com/promoprev.unb/%20LASFAC%20https:/www.instagram.com/lasfac.unb/
https://www.instagram.com/coeducaunb/
https://www.youtube.com/channel/UClKoJ7ayZu1f-7y1MS8XgyA
https://www.youtube.com/watch?v=sXj0rRuZRzs&t=667s
https://www.youtube.com/watch?v=sXj0rRuZRzs&t=667s
%09https:/www.youtube.com/watch?v=gMQJpC2wS6U
https://www.youtube.com/channel/UCoMtvqmU9aUUsA4WX4RmZag


3.4 O COES E A COMUNICAÇÃO 
 
A pandemia da Covid-19 fez de 2020 um ano atípico. Rotinas e experiências em todas as 

dimensões da vida social foram afetadas pela necessidade de adoção de medidas preventivas, o que 

demandou adaptações à nova realidade, inclusive no ambiente acadêmico. Por outro lado, dentro das 

universidades e centros de pesquisa vêm surgindo soluções para enfrentar a crise sanitária. 

Ao longo deste ano a Secretaria de Comunicação e a UnBTV, membros do subcomitê de 

comunicação do Coes, divulgaram não somente informações sobre o coronavirus e como lidar com 

todo o contexto que envolve esta pandemia. Além das ações e das pesquisas da Universidade para 

orientar a comunidade e para contribuir com a sociedade no enfrentamento deste desafio. Por 

meio das matérias no Portal da Universidade e do  repositório covid UnB em ação, e ainda o lança-

mento da Campanha de recuperação A UnB quem faz é a gente. 

A UnBTV divulgou em seus canal no YouTube os eventos e atividades da UnB, materiais com 

dicas e orientações, como o boletim UnBTV. Veja o vídeo da Retrospectiva 2020 UnBTV - 2021 já está 

bem aí, ainda com muitos desafios, mas vamos seguir juntas e juntos! 

E agora neste mês, a Secom publicou a revista Darcy, numa edição totalmente dedicada ao 
tema pandemia. 
 

 A relevância da produção científica na proposição de 

alternativas para mitigar os danos causados pelo novo 

coronavírus ganhou destaque na 24ª edição da revista 

Darcy, lançada na quinta-feira (17).  

 A publicação de jornalismo científico e cultural da 

UnB apresenta um dossiê exclusivo que ajuda a com-

preender o cenário epidemiológico e suas consequên-

cias. Além de trazer uma visão panorâmica sobre ou-

tras epidemias que assolaram a humanidade e o le-

gado dessas experiências para o atual contexto, o nú-

mero especial dá voz a especialistas em diferentes 

áreas do conhecimento para tratar do tema. Eles 

apontam desafios e perspectivas para reverter a situ-

ação de saúde pública. Uma entrevista com a profes-

sora Larissa Polejack, diretora de Atenção à Saúde da 

Comunidade Universitária (Dasu), aborda as implica-

ções psicológicas da pandemia e os cuidados com a 

saúde mental. Curiosidades sobre o surgimento da 

primeira vacina e as expressões em voga na atual 

conjuntura também estão presentes na nova edição 

da revista. Leia em: www.revistadarcy.unb.br.   

Recomendamos, sempre, uma detida visita nos links abaixo, e se deparar com produção co-

municacional impor da nossa UnB, via nossos canais institucionais: 

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 

https://unb.br/
file:///C:/Users/Pandino/Desktop/Boletim%20COES/repositoriocovid19.unb.br
http://noticias.unb.br/76-institucional/4574-campanha-institucional-promove-acolhimento-e-solidariedade-entre-a-comunidade-academica
https://www.youtube.com/user/unbtv
https://www.youtube.com/watch?v=EKrWpcLk5ww&ab_channel=UnBTV
http://revistadarcy.unb.br/edicao-n-24/dossie/112-causas-de-uma-epidemia
http://revistadarcy.unb.br/edicao-n-24/dossie/113-licao-permanente
http://revistadarcy.unb.br/edicao-n-24/dossie/113-licao-permanente
http://www.revistadarcy.unb.br/edicao-n-24/entrevista
http://revistadarcy.unb.br/edicao-n-24/arqueologia-de-uma-ideia
http://revistadarcy.unb.br/edicao-n-24/ultima-flor
http://www.revistadarcy.unb.br/
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/


A seguir, estimulamos a leitura das últimas matérias destaques (Semana de 14 a 18 de de-
zembro) sobre a Covid-19 e a participação da UnB, todas linkadas: 
 

DF pode enfrentar segunda onda  
Covid-19: DF tem maior índice de pessoas infectadas no país  
Covid-19: estudo cita que 2ª onda é evidente no país; DF lidera proporção de infectados 
Fiocruz vai analisar suspeitas de reinfecção no DFBom filho à casa torna: pandemia faz jovens 
voltarem a morar com os pais 

Um mundo de telas sem intervalos coloca em xeque nosso ser social na pandemia  
Covid-19: DF e RJ lideram proporção de infectados no país, aponta estudo  
Professor de medicina da UnB Luiz Alberto de Mendonça morre de covid-19 
Vacina contra Covid-19: cientista da UnB diz que imunização deve tomar o ano que vem todo, talvez 
até mais  
Estudo da UnB indica 2ª onda no DF e alerta "efeito limitado" de vacinação  
'Demora para começar a vacinar são vidas perdidas' ressalta pesquisador da UnB 
Estudo da UnB indica segunda onda de COVID-19 no DF  
Dois casos de reinfecção de COVID-19 estão sendo investigados no DF  
Estudo mostra que DF lidera proporção de infectados no país  
Covid-19; estudo mostra que DF lidera proporção de infectados do país 
Estudo da UnB afirma segunda onda do coronavírus no DF  
Expectativa para vacina é grande  
UnB: vacina terá efeito limitado de acordo com a demanda mundial e controle de distribuição e planos 
de vacinação  
Pesquisa da UnB aponta que em janeiro teremos os dados mais altos de nova onda de Covid-19  
Segunda onda de Covid-19 tem mais casos em cidades com menos de 200 mil habitantes  
Ocupação de leitos de UTI na rede pública se aproxima dos 70% no DF 
Ocupação de leitos Covid-19 aumenta nos hospitais  
Conselho de Saúde do DF recomenda o aumento de restrições até o declínio da pandemia 

UnB diz ter oito ultracongeladores para armazenar vacina contra Covid-19  
MPDFT requisitou informações sobre a elaboração do plano de imunização para a Covid-19 no DF  
Covid-19: como reduzir os riscos de transmitir coronavírus nas festas de Natal e Ano Novo 

Fiocruz desenvolve vacina própria contra a Covid-19  
UnB diz ter ultracongeladores para armazenar vacinas contra Covid-19 
Sol Nascente tem a maior taxa de letalidade 
Dados do coronavírus no DF 
Covid-19: cenário indica possível início de segunda onda no DF, diz estudo 
Cautela na retomada 

 
Apresentamos a seguir alguns dados da abordagem da Secom sobre a pandemia e a UnB, 

pelo que agradecemos publicamente e de pronto a nossa Secretaria de comunicação da UnB: 

 Mês Qtde Acessos 
  

Qtde Acessos 
  

Qtde Acessos 
  

Qtde Acessos 
  UnBNotícias Artigos UnBCiência Total 

Março 31 266.523 5 6.430 2 26.411 38 299.364 

Abril  22 39.346 9 4.024 2 4.065 33 47.435 

Maio 29 60.290 13 5.526 2 1.962 44 67.778 

Junho 46 99.540 6 1.611 1 1.032 53 102.183 

Julho 43 83.139 6 2.348 3 3.223 52 88.710 

Agosto 34 39.545 5 1.472 1 1.057 40 42.074 

Setembro 26 15.791 8 2.474 2 2.180 36 20.445 

Outubro 19 46.656 5 1.363 1 611 25 48.630 

Novembro 21 19.353 0 0 0 0 21 19.353 

Total 271 670.183 57 25.248 14 40.541 342 735.972 

 79%  17%  4%    

http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86023143
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4894443-covid-19-df-tem-maior-indice-de-pessoas-infectadas-no-pais.html
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/12/covid-19-estudo-cita-que-2a-onda-e-evidente-no-pais-df-lidera-proporcao-de-infectados.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4894514-fiocruz-vai-analisar-suspeitas-de-reinfeccao-no-df.html
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/bom-filho-a-casa-torna-pandemia-faz-jovens-voltarem-a-morar-com-os-pais
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/bom-filho-a-casa-torna-pandemia-faz-jovens-voltarem-a-morar-com-os-pais
https://oglobo.globo.com/cultura/nao-fique-tao-culpado-por-passar-tanto-tempo-on-line-na-quarentena-24794246
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/12/covid-19-estudo-cita-que-2a-onda-e-evidente-no-pais-df-lidera-proporcao-de-infectados.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4894576-professor-de-medicina-da-unb-luiz-alberto-de-mendonca-morre-de-covid-19.html
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/13/vacina-contra-covid-19-cientista-da-unb-diz-que-imunizacao-deve-tomar-o-ano-que-vem-todo-talvez-ate-mais.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/13/vacina-contra-covid-19-cientista-da-unb-diz-que-imunizacao-deve-tomar-o-ano-que-vem-todo-talvez-ate-mais.ghtml
https://www.metropoles.com/distrito-federal/estudo-da-unb-indica-2a-onda-no-df-e-alerta-efeito-limitado-de-vacinacao
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86131997
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86147365
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86129841
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86129039
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86131097
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86131218
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86158573
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86170025
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86170025
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86173259
https://www.metropoles.com/brasil/segunda-onda-de-covid-19-tem-mais-casos-em-cidades-com-menos-de-200-mil-habitantes
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86228752
https://www.culturafmcastelo.com.br/site/conteudo.asp?codigo=11119
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86330045
https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/unb-diz-ter-8-ultracongeladores-para-armazenar-vacina-contra-covid-19
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=86304013
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/covid-19-como-reduzir-os-riscos-de-transmitir-coronavirus-nas-festas-de-natal-e-ano
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/fiocruz-desenvolve-vacina-propria-contra-a-covid-19.shtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/17/unb-dispoe-de-ultracongeladores-para-armazenar-vacinas-na-pandemia.ghtml
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85959492
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=85965140
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4893998-covid-19-cenario-indica-possivel-inicio-de-segunda-onda-no-df-diz-estudo.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2020/12/4894117-cautela-na-retomada.html


         

 
 
 
 

Destaques Data Acessos 
% do 
Total 

Informe sobre coronavírus e atividades acadêmicas 11/3 34.697 5% 

Informe sobre a suspensão de atividades presenciais  12/3 35.147 5% 

Prorrogação do Período de Suspensão das atividades presenciais  14/3 20.077 3% 

Informe sobre o Suspensão do Calendário Acadêmico  23/3 36.754 5% 

COVID-19: entenda a fase de transmissão sustentada e as recomendações  24/3 21.378 3% 

FAQ - Suspensão de atividades presenciais na UnB 20/5 17.720 2% 

Engajamento em app de saúde pode conceder créditos a estudantes da GRAD 10/6 20.469 3% 

Entenda o que é fato sobre a volta às aulas na UnB 25/6 13.721 2% 

Universidade aprova retomada do calendário acadêmico, de maneira remota 9/7 13.245 2% 

O que esperar da retomada do calendário acadêmico da UnB? 10/8 8.312 1% 

UnB oferta apoio psicológico à comunidade universitária durante a pandemia 9/9 1.617 0% 

Como fica o Vestibular de 2020?  9/10 30.445 4% 

Esclarecimento sobre o PAS  27/11 6.062 1% 

Total   259.644 35% 

 

 

https://www.unb.br/institucional/faq
https://noticias.unb.br/69-informe/4492-como-fica-o-vestibular-de-2020
http://noticias.unb.br/69-informe/4611-esclarecimento-sobre-o-pas


 

 
 
Para finalizar, por certo, rendemos nossos agradecimentos à UnBTV, à Secom, ao/as ad-

ministradore/as do nosso repositório e todo/as aquele/as que tornam o combate da pandemia 
informativo, didático, acadêmico, científico, e, principalmente, cuidadoso.  

Continuemos neste trabalho primoroso ímpar! 
 

3.5 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 
 

O Subcomitê de Gestão de Pessoas do COES continua as inspeções de saúde e segurança 
do trabalho nos ambientes laborais em atividades essenciais e naqueles que estão atuando no 
enfrentamento à pandemia, que mantiveram suas atividades de forma presencial e desenvolvendo 
projetos durante a suspensão das atividades na UnB com base no Ato da Reitoria n. 419/2020. 

Os ambientes e atividades são avaliados quanto ao uso e ocupação dos ambientes (organi-

zação do trabalho), ventilação, sinalização de segurança, equipamentos de combate a incêndios, aces-

sibilidade, Equipamento de Proteção Coletiva – EPC, Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 

condições sanitárias em relação a higiene pessoal e coletiva, banheiros e lavatórios, refeitório/copa e 

bebedouros; e ações preventivas já implementadas. 

Ao final de cada visita é elaborado Relatório Técnico de Inspeção (RTI), que é encaminhado 

às áreas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI-UnB), com manifestação das seguintes possíveis 

conclusões: (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 Sa-

úde e Segurança do Trabalho. 

As vistorias, por meio de exame minucioso do ambiente laboral, facilitam o controle dos locais 

já inspecionados e daqueles que porventura irão retomar suas atividades presenciais, além de permitir 

o acompanhamento da tomada de providências para as adequações recomendadas e a composição 

de banco de dados para a extração de informações que irão subsidiar estudos epidemiológicos e de 

saúde e segurança do trabalho no âmbito do COES e UnB. Eventuais dúvidas podem ser sanadas 

pela Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEST pelo e-mail: dgpcest@unb.br. 

mailto:dgpcest@unb.br


Até a presente data de fechamento deste boletim especial (Jun a Dez) foram realizadas 132 

inspeções por toda a universidade, conforme documento técnico elaborado dentro do Coes, deno-

minado Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem implementadas no âm-

bito da Universidade de Brasília para o enfrentamento da COVID-19,  disponível aqui. 

N RELAÇÃO DE RTIs CONCLUÍDOS C. de Custo CONCLUSÃO 

1.  Administração Patrimonial - UED  FCE 26/06/2020 

2.  Contabilidade - UED  FCE 26/06/2020 

3.  Coordenação de Gestão de Pessoas - FCE - Prédio Ued FCE 26/06/2020 

4.  Secretaria Administrativa da FCE - Direção - UED  FCE 26/06/2020 

5.  Almoxarifado - Sede  FAL 01/07/2020 

6.  Biotério  IB 01/07/2020 

7.  Centro de Aquicultura Sustentável (CAS)  FAL 01/07/2020 

8.  Laborat. de Máquinas Agrícola (LAMAGRI)  FAL 01/07/2020 

9.  Laborat. de Microbiologia, Imunologia e Biotecnologia (LabMIB)  FM/NMT 01/07/2020 

10.  Laborat. de Toxicologia - Faculdade de Ciências da Saúde FS/FAR 01/07/2020 

11.  LAPFAR - Campus Darcy Ribeiro  FS/FAR 01/07/2020 

12.  Direção do ICS  ICS/DAN 02/07/2020 

13.  Laborat. Aberto de Brasília - ULEG  FT 02/07/2020 

14.  Laborat. de Síntese Farmacêutica e Instrumentação Analítica  FCE 03/07/2020 

15.  Laborat. de Controle de Qualidade  FCE 03/07/2020 

16.  Laborat. de Análises Clínicas - Unidade Acadêmica (UAC) FCE 03/07/2020 

17.  Setor de Silvestres - Hospital Veterinário de Pequenos Animais FAV 03/07/2020 

18.  Hospital Veterinário de Grandes Animais - Granja do Torto FAV/HVETão 03/07/2020 

19.  GRE - Campus Darcy Ribeiro - Reitoria GRE 03/07/2020 

20.  Unid. Demonstr. de Criação de Suínos ao Ar Livre (UDECAL) FAL 03/07/2020 

21.  Centro de Capacitação em Bovinocultura de Leite (CCBL)   FAL 03/07/2020 

22.  Centro de Manejo de Ovinos (CMO)  FAL 03/07/2020 

23.  Primatologia  FAL 03/07/2020 

24.  Informática - UED FCE 06/07/2020 

25.  Centro Olímpico - FEF CO 07/07/2020 

26.  Coordenação de Contratos e Setor de Atendimento  SPI 07/07/2020 

27.  Laborat. de Preparação de amostras/Síntese de Nanomateriais  IF 08/07/2020 

28.  Laborat. de Interfaces de Dispositivos Semicondutores IF 08/07/2020 

29.  Laboratório de Caracterização Magnética  IF 09/07/2020 

30.  Segurança  FAL 10/07/2020 

31.  Horta  FAL 10/07/2020 

32.  Fruticultura FAL 10/07/2020 

33.  Laborat. de Tecnologias - UED  FCE 10/07/2020 

34.  Almoxarifado de insumos laboratoriais - UED FCE 10/07/2020 

35.  Laborat. de Informática - UAC  FCE 10/07/2020 

36.  Laborat. de Farmacologia Molecular  FS  13/07/2020 

37.  Laborat. Multidisciplinar de Biologia 1  FCE  14/07/2020 

38.  Lab. Multidisciplinar de Biologia 2 - UED FCE 15/07/2020 

39.  Laborat. de Geocronologia  IG 15/07/2020 

40.  Viveiro Florestal  FAL 15/07/2020 

41.  Silvicultura  FAL 15/07/2020 

42.  Administração (Segurança e compras) - UAD FGA 15/07/2020 

43.  Gestão de Pessoas - UAD FGA 15/07/2020 

44.  Laborat. de Fabricação de Materiais - Prédio LDTEA FGA 15/07/2020 

45.  Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI  CDT 16/07/2020 

46.  Diretoria de Segurança – Prédio OCAS II  DISEG/PRC 16/07/2020 

47.  Laborat. de Genética Toxicológica (Lab. de Ecotoxicidade)   GEM/IB 16/07/2020 

48.  PRC/ DIMEQ  DIMEQ 17/07/2020 

https://unbbr.sharepoint.com/:b:/s/ComitGestordoPlanodeContingnciaemSade/EU10fOUyiXVGluGYhckG1S8BRNVYopQ2wl5ztGL2310FEg?e=eTkedX


49.  CPD / FGA- Prédio UAC FGA 21/07/2020 

50.  Herbário  IB/BOT 23/07/2020 

51.  Secretaria Administrativa IG IG 23/07/2020 

52.  Experimentoteca  IF 24/07/2020 

53.  Laborat. De Biologia Molecular de Plantas  IB/BOT 24/07/2020 

54.  Laborat. de Espectroscopia no Infravermelho  IB/BOT 24/07/2020 

55.  Laborat. de Ecologia de Insetos  IB/ECL 24/07/2020 

56.  Coord. de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEST DGP 24/07/2020 

57.  Laborat. de Resson. Paramag. Eletrôn. e de Instrum. em Física  IF 29/07/2020 

58.  Laborat. de Ecologia de Vertebrados  IB/ECL 29/07/2020 

59.  Laborat. de Laminação  IG 30/07/2020 

60.  Técnica TI / Parte da Produção  GRE 31/07/2020 

61.  Laborat. de Anatomia Vegetal  IB/BOT 03/08/2020 

62.  Laborat. de Alelopatia Alfredo Gui Ferreira  IB/BOT 04/08/2020 

63.  Laborat. de Fluidos Complexos (Módulo 12)  IF 05/08/2020 

64.  Laborat. de Ecologia de Ecossistemas  IB/ECL 05/08/2020 

65.  Laborat. de Ecologia do Fogo  IB/ECL 13/08/2020 

66.  Laborat. de Limnologia  IB/ECL 14/08/2020 

67.  Laborat. de Microssonda Eletrônica  IG 14/08/2020 

68.  Laborat. de Tec. de Medicamentos e Cosméticos - LTMAC FS/FAR 14/08/2020 

69.  Setor de tanques de nitrogênio  FS/FAR 17/08/2020 

70.  Atendimento ao usuário  BCE 18/08/2020 

71.  Coordenadoria de Gestão da Informação Digital  BCE 20/08/2020 

72.  Laborat. de Ciências da Saúde - UED FCE 21/08/2020 

73.  Sala de apoio - FCE - UED FCE 21/08/2020 

74.  Laborat. de Atividades e Recursos Terapêuticos UAC  FCE 21/08/2020 

75.  Laborat. de Habilidades e Simulação do Cuidado - UAC FCE 21/08/2020 

76.  Laborat. de Microscopia - UAC  FCE 24/08/2020 

77.  Laborat. de Habilidades Terapêuticas - UAC  FCE 25/08/2020 

78.  InSiliTox  FS/FAR 25/08/2020 

79.  Coord. de Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente  SeMA/CGR 25/08/2020 

80.  Laborat. de Espectrosc. Óptica/Laborat. de Espectrosc. Raman  IF 27/08/2020 

81.  Estação Experimental de Biologia  IB 28/08/2020 

82.  Laborat. de Fisiologia Vegetal  IB/BOT 09/09/2020 

83.  Laborat. de Anál. do Movim. Humano e Processam. de Sinais  FCE 09/09/2020 

84.  Laborat. Ginásio Terapêutico - FCE - CEM 04 FCE 11/09/2020 

85.  Laborat. de Imunologia Aplicada  IB/CEL 11/09/2020 

86.  Laborat. De Geoquimica  IG 14/09/2020 

87.  Laborat. de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia  FCE 16/09/2020 

88.  Laborat. de Desempenho Funcional Humano  FCE 16/09/2020 

89.  Laborat. de Microtomógrafo  IG 23/09/2020 

90.  Laborat. de Análise de Alimentos  FAV 23/09/2020 

91.  Laborat. de Técnica dietética  FS/NUT 25/09/2020 

92.  Laborat. de Comunicação Humana e Funções Orofaciais  FCE 28/09/2020 

93.  Centro de Manutenção de Equipamentos - CEMEQ  FGA 28/09/2020 

94.  Laborat. de Reabilitação e Habilidade Humana  FCE 30/09/2020 

95.  Laborat. de Fisiologia - LABF - FCE - Térreo do Edifício UAC FCE 01/10/2020 

96.  Laborat. de Microbiologia de Alimentos (LAMAL)  FAV 05/10/2020 

97.  Laborat. de Fitotecnia de Grandes Culturas (LABFIT-GC)  FAV 06/10/2020 

98.  Laborat. de Análise de Leite e Derivados (LABLEITE)  FAV 07/10/2020 

99.  Laborat. de Qualidade de Alimentos  FS/NUT 07/10/2020 

100.  Laborat. de Física do Solo 256 FAV 08/10/2020 

101.  Laborat. de Química do Solo (LQS)  FAV 13/10/2020 

102.  Laborat. de Microbiologia do Solo (LMBS) FAV 13/10/2020 



103.  Laborat. de Proteção de Plantas FAV 13/10/2020 

104.  Central Analítica do Instituto de Química  IQ 21/10/2020 

105.  Laborat. de Bioquímica e Química de Proteínas  IB/CEL 16/10/2020 

106.  Laborat. de Reprodução Animal FAV 20/10/2020 

107.  Laborat. de Nutrição Animal (LNA)  FAV 23/10/2020 

108.  Laborat. de Bioprospecção - FAR/FS FS/FAR 20/10/2020 

109.  Livraria do Centro de Vivência  EDU/COM 22/10/2020 

110.  Cátedra UNESCO Archai  ICH 26/10/2020 

111.  Laborat. Ábaco de Pesq. Interd. sobre Tecnologias e Educação  FE/MTC 29/10/2020 

112.  Laborat. de Histopatologia  ODT/FS 06/11/2020 

113.  Laborat. de Higiene dos Alimentos  FS/NUT 12/11/2020 

114.  Secretaria da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde  FS 25/11/2020 

115.  Auditório 03  FS 25/11/2020 

116.  Laborat. de Produtos Naturais (LaProNat)  FS/FAR 25/11/2020 

117.  Laborat. de Bromatologia  FS/NUT 27/11/2020 

118.  Laborat. de Síntese Inorgânica e Bioinorgânica (LASIB)  IQ 01/12/2020 

119.  Laborat. de Enfermagem  FS/ENF 02/12/2020 

120.  Laborat. de Informática Maior – ULEG  FS 02/12/2020 

121.  Centro Acadêmico de Odontologia (CAODO)  ODT/FS 02/12/2020 

122.  Laborat. de Metodologias Ativas – ULEG  FS 02/12/2020 

123.  Secretaria do Departamento de Nutrição  FS/NUT 02/12/2020 

124.  Secretaria de Pós-Graduação FS/Comitê de Ética e Pesquisa  FS 02/12/2020 

125.  Laborat. de Estudos da Matéria Orgânica do Solo FAV 03/12/2020 

126.  Laborat. de Pesq. em Dentística e Materiais Dentários  ODT/FS 03/12/2020 

127.  Centro de Tecnologias Interativas em Saúde (Centeias)  FS 08/12/2020 

128.  Laborat. de Controle da Qualidade (LCQ) FS/FAR 08/12/2020 

129.  Laborat. de Prótese Dentária – Depto. de Odontologia  ODT/FS 08/12/2020 

130.  Sala Multiuso (AC112) - Departamento de Nutrição  FS/NUT 08/12/2020 

131.  Laborat. de Práticas Pré-Clínicas  ODT/FS 08/12/2020 

132.  Laborat. de Química Analítica e Segurança Química  IQ 15/12/2020 

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 

 

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 
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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 
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https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
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Enfrentamento do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para a Universidade de Brasília. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Strategic preparedness and response plan.2020. 

 

Boletins 
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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 

Português 
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