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1. INTRODUÇÃO

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 
uma nota de Emergência em Saúde de Importância Internacional (ESPII), denomina-
do SARS-CoV-2. O vírus foi primeiramente identifi cado como uma série de casos de 
pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China, 
após uma semana foi confi rmado pelas autoridades chinesas que se tratava de um 
vírus com capacidade de causar em seres humanos infecções respiratórias (ORGA-
NIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2020a). Outros países também foram acometidos, 
como Coréia do Sul, Itália, Irã, Japão e, inclusive, o Brasil (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DE SAÚDE, 2020b).

Os coronavírus (CoV) são um grupo de 7 vírus pertencentes a mesma família 
que causam infecções respiratórias e gastrointestinais. O Novo Coronavírus SAR-
S-COv2 é o mais recente entre eles, causando a doença uma intitulada como CO-
VID-19. Esse novo vírus ainda apresenta características pouco conhecidas (ZHOU et 
al., 2020). O que se tem registrado até o momento é que apesar da baixa letalidade 
(2%), apresenta um potencial de dispersão considerável (Worldometers, 2020). Isso 
quer dizer que apesar dos casos graves e de óbitos serem registrados com mais 
frequências em populações de risco, com pior condição imunológica, o número de 
casos pode aumentar consideravelmente em um curto espaço de tempo. Isso é o que 
pode levar ao colapso da estrutura de saúde montada na atualidade. Um crescente 
número de casos novos, para uma demanda defi citária do sistema de saúde (LANA 
et al., 2020).

Os sintomas COVID-19 são os mesmos relatados por outras infecções respira-
tórias: tosse, febre e difi culdade respiratória (BRASIL, 2020a).
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1.1. Sinais e Sintomas

Os sintomas desse tipo de vírus são semelhantes aos da gripe, que inclui: 
tosse, febre, coriza, garganta infl amada, dor de cabeça, difi culdades respiratórias e 
pneumonia (BRASIL, 2020a).

1.2. Transmissão

A transmissão acontece principalmente entre o contato pes-
soa-pessoa através da inalação de gotículas liberadas no ar ao 
tossir ou ao espirrar (ZHOU et al., 2020a).

1.3. Tratamento

Ainda não há tratamento específi co para a cura da infecção humana pelo novo 
Coronavírus (SARS-COv2). No entanto, deve-se tomar medidas de suporte (BRASIL, 
2020a). 

Levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais e o adequado ma-
nejo clínico. Em caso de suspeita para infl uenza, não retardar o tratamento para ame-
nizar os sintomas (BRASIL, 2020b). 

Em casos suspeitos ou confi rmados por COVID-19, que não necessitam de 
hospitalização, opte pelo isolamento domiciliar. Esses pacientes devem receber orien-
tações sobre controle de infecção, prevenção de transmissão e fi car atento aos sinais 
de alerta. A presença de qualquer sinal de alerta como febre, taquicardia, dor pleuríti-
ca, fadiga, dispnéia deverá determinar o retorno imediato ao hospital, principalmente 
ao se tratar de pacientes com diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas pré-
-estabelecidas, bem como imunodepressão no caso de pacientes com cânceres sob 
tratamento, transplantados e idosos acima de 60 anos (BRASIL, 2020b).
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2. DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS DE RISCOS

2.1. Universidade de Brasília 

A Universidade de Brasília (UnB) é uma universidade pública federal com sede em 
Brasília, que se encontra em diferentes regiões no Distrito Federal. A instituição possui 
quatro campus, sendo estes em Brasília (Campus Darcy Ribeiro), em Planaltina (Facul-
dade UnB Planaltina), no Gama (Faculdade UnB Gama), e em Ceilândia (Faculdade UnB 
Ceilândia). A área total do seu principal campus (Darcy Ribeiro) tem 3.950.569,07m². A 
Universidade de Brasília foi fundada no ano de 1962 e atualmente a UnB é uma das prin-
cipais referências acadêmicas nacionais, nela são ofertados 153 cursos de graduação, 
89 de mestrado, 69 de doutorado, 21 especializações, além de cursos e eventos oferta-
dos para a sociedade cotidianamente em três turnos letivos (UNB, 2019).

Segundo o anuário estatístico de 2017 a UnB somou 53.657 pessoas nos quatro 
campi, sendo 88,8% desse formado por estudantes; o percentual complementar corres-
pondente a servidores: docentes e técnico-administrativos. Como demonstra o gráfi co 
abaixo (UNB, 2019).

População Universitária da UnB por Categoria, 2017

3.198

Total: 53.657

8.048

2.787

39.624

Alunos de Graduação
Alunos de Pós-Graduação

Docentes
Técnico-Administrativos
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3. FASES DA EPIDEMIA

O plano de contingência considera a divisão da epidemia em quatro fases dis-
tintas com atividades específi cas para cada fase. São as fases de Preparação e Aler-
ta, de Contenção, de Transmissão Sustentada e Recuperação.

A fase de Preparação e Alerta a primeira fase que 
deve ser iniciada mais brevemente possível. Correspon-
de a fase onde a epidemia não foi instalada no cenário de 
risco ainda, mas que demanda preparação e alerta para 
acompanhar os casos em outros cenários e sua distribui-
ção, bem como agilizar atividades para impedir a entrada 
da epidemia no cenário considerado.

A fase de Contenção começa a partir da confi rma-
ção do primeiro caso no cenário de interesse. Essa fase 
se prolonga até o somatório de casos representar amea-
ça à saúde pública local. O objetivo dessa fase é realizar 
a contenção dos casos e tentar impedir a propagação da 
epidemia.

Na terceira fase, os casos estão em crescimento e 
ocorre a transmissão sustentada. É o momento em que 
impedir a epidemia não tem mais sentido. O objetivo dessa 
fase é tentar evitar maiores dados, incluindo casos graves 
ou óbitos.

A quarta e última fase, a de recuperação, se inicia 
a partir da queda no número de casos até a volta ao está-
gio inicial ou manutenção de patamar baixo. Tendo como 
objetivo a refl exão sobre o que foi aprendido durante a epi-
demia e o delineamento de novas ações que possam ser 
realizadas em casos semelhantes.
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4. ESTRUTURAS ENVOLVIDAS

4.1. Sala de Situação de Saúde da Faculdade de Ciências da 
Saúde – FS

A sala de situação pode ser defi nida como um ambiente de planejamento e 
monitoramento de eventos de saúde, com preparação de diagnósticos situacionais 
por meio das análises de condições de saúde de uma determinada população. Nesse 
sentido, a informação de saúde é o subsídio para o planejamento e para a gestão. É de 
extrema importância essa ferramenta na gestão, monitoramento e avaliação em saúde.

Sala de Situação

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Produção de informação atualizada Produzir informação destinada a vários públicos alvos

Criação de um formulário para notifi cação de 
casos suspeitos

O formulário criado no FormGoogle terá como objetivo 
o repasse da informação de casos ocorridos na UnB 
para a Sala de Situação , que após o processo de de-
puração da informação, deverá informar paralelamen-
te às autoridades sanitárias no Decanato de Assuntos 
Comunitários e à Secretaria de Saúde do GDF

Criação de plataforma de cobertura das unida-
des de saúde para acesso a comunidade uni-
versitária

Essa plataforma servirá como uma forma de informar 
a comunidade qual o local deve se dirigir em caso de 
suspeita

Criação de shapesfi les da UnB Os shapes servirão para o mapeamento dos casos por 
departamento a partir da notifi cação no formulário criado

Elaboração de material técnico para comunicação A sala de situação terá função de contribuir com as in-
formações de cunho técnico em relação a doença, e 
manobras necessárias visando o seu controle

Elaborar documento recomendados com proto-
colos de limpeza, isolamento residencial

Acompanhamento diário epidemiológico Através da plataforma IVIS disponibilizada pelo MS

Criar lista atualizada de Fake News Divulgação para comunidade

Exigir da empresa contratada o protocolo e exe-
cução de capacitação  para equipe de segurança

Exigir da empresa contratada o protocolo e exe-
cução de capacitação para equipe de limpeza

Criar protocolo de controle dos pontos estratégicos

Criar FAQ

Fluxo informação com a Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica – DIVEP e a Região Central de 
Saúde

De acordo com as funções da DASU e da Sala de si-
tuação
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Sala de Situação

Fase de Contenção

Atividades Observações

Acompanhamento diário do preenchimento do 
formulário

Através da plataforma disponibilizada pelo MS

Atualização do mapa de casos Será feita diariamente

Atualização da informação

Acompanhar a progressão da doença dos in-
fectados

Relatório de informações atualizadas para o 
Comitê

Enviar de forma semanal os dados disponíveis a partir 
do preenchimento do formulário

Fluxo informação com a Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica – DIVEP e a Região Central 
de Saúde

De acordo com as funções da DASU e da Sala de si-
tuação

Sala de Situação

Fase de Transmissão Sustentada

Atividades Observações

Acompanhamento diário do preenchimento do 
formulário

Atualização do mapa de casos Semanal

Atualização da informação

Acompanhamento da progressão da doença 
nos infectados

Relatório de informações atualizadas para o 
Comitê

Enviar de forma semanal os dados disponíveis a partir 
do preenchimento do formulário

Fluxo informação com a Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica – DIVEP e a Região Central 
de Saúde

De acordo com as funções da DASU e da Sala de si-
tuação

Sala de Situação

Fase de Recuperação

Atividades Observações

Atualização da informação

Avaliação do processo de resposta a emer-
gência do COVID-19 pela UnB 

Estimular e dar suporte ao DAC

Fluxo informação com a Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica – DIVEP e a Região Central 
de Saúde

De acordo com as funções da DASU e da Sala de si-
tuação
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4.2. Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária 
(DASU)

A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) foi insti-
tuída por meio de ato da Reitoria publicado em Abril de 2019. A unidade, destinada à 
promoção de saúde da comunidade universitária, é composta por três coordenações: 
de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida (ProVIDA), de Atenção Psicossocial 
(CoAP) e de Prevenção (CoPREV).

A DASU atua na construção de redes de cuidado, atenção e promoção de saú-
de da comunidade universitária no sentido de implementação dos princípios de uma 
Universidade Promotora de Saúde (UPS).

Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU)
Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Fazer contato com demais agentes, articulando 
redes de comunicação

A DASU irá estabelecer contato com os agentes envolvi-
dos no plano de contingência, são eles: sala de situação 
da Faculdade de Saúde da UnB; Reitoria; SECOM; Equi-
pe de Limpeza; segurança da universidade; Assessoria 
de Assuntos Internacionais (INT); Associação dos Docen-
tes da UnB (ADUnB); Região Central de Saúde; Biblio-
teca Central (BCE); Prefeitura da UnB (PRC); Diretório 
Central dos Estudantes (DCE); Restaurante Universitário 
(RU/UnB); Departamentos, Institutos e Campus Gama, 
Ceilândia e Planaltina; Núcleo de Atenção à Saúde UnB

Comunicação com os alunos do Campus Por meio de informativos, redes sociais; aulas coletivas, 
palestras, debates, murais, dentre outros

Fortalecer canal de comunicação com a Região 
Central de Saúde

Articular redes de comunicação

Acolher a comunidade universitária Promover ações informativas sobre a COVID-19, visan-
do reduzir pânico à comunidade diante da doença

Identifi car pontos estratégicos dos campus para alo-
cação de dispensário de desinfetantes para mãos

Utilizar mapeamentos feitos na universidade para defi nir 
pontos estratégicos

Criação de e-mail FAC e para o Comitê do Plano

Exigir da empresa contratada o protocolo e execu-
ção de capacitação para equipe de limpeza

Exigir da empresa contratada o protocolo e execu-
ção de capacitação para equipe de segurança

Assegurar junto com a prefeitura dos campus da 
UnB, a manutenção de serviços de limpeza e se-
gurança para atividades essenciais, em caso de 
suspensão de atividades por decreto distrital em 
consonância as ordenações da reitoria, e seus 
órgãos colegiados

Fluxo informação com a Diretoria de Vigilância Epi-
demiológica – DIVEP e a Região Central de Saúde

De acordo com as funções da DASU e da Sala de si-
tuação
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Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU)

Fases de Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Relatório de informações atualizadas para o 
Comitê

Para alimentar informações de casos suspeitos

Fornecimento de insumos disponibilizados 
pela prefeitura, conforme o necessário 

Os insumos a serem disponibilizados são: álcool em gel; 
sabão líquido; papel toalha; máscara facial

Acolher a comunidade universitária Promover ações informativas sobre a COVID-19

Identifi car pontos estratégicos dos campus 
para alocação de dispensário de desinfetan-
tes para mãos

Utilizar mapeamentos feitos na universidade para defi nir 
pontos estratégicos, usar balanço da fase anterior

Criar protocolo de controle junto a Reitoria dos 
pontos críticos de limpeza 

Exigir resposta da empresa contratada para execução 
da limpeza

Criar protocolo de controle junto a Reitoria de 
pontos de entrada para seguranças

Exigir resposta da empresa contratada para execução 
da segurança

Realizar comunicação com GRE para retomada 
imediata da equipe de limpeza e/ou outras equi-
pes com atividades suspensas

Fluxo informação com a Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica – DIVEP e a Região Central 
de Saúde

De acordo com as funções da DASU e da Sala de si-
tuação

Reitoria

Fases de Preparação e Alerta, Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Nomear o COES O COES deve ser composto por pelo menos um profi ssio-
nal de cada Agente/instituição envolvida para delimitação 
das próximas atividades, atualização dos dados 

Defi nir regras para fl exibilização das ativida-
des presenciais em sala de aula

Regulamentar funcionamento normal de aulas

4.3. Reitoria

A reitoria da Universidade de Brasília é a instância responsável pela administra-
ção da UnB como um todo, gerindo assuntos educacionais-pedagógicos, econômicos 
e culturais da UnB. Portanto, tal agente tem a capacidade e objetivo de estar à frente 
de projetos que busquem o desenvolvimento científi co-tecnológico e bem-estar da 
comunidade acadêmica, podendo utilizar, para tanto, de parcerias e convênios. Sua 
estrutura é formada pela chefi a e assessoria de gabinete e administrativa. 
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4.4. SECOM

A Secretaria de Comunicação da Universidade de Brasília (Secom/UnB) é res-
ponsável por informar a comunidade interna e externa sobre atividades de ensino, 
pesquisa e extensão da instituição. Dá transparência aos atos da administração e aos 
fatos associados à UnB que produzam efeitos na comunidade acadêmica. Zela pela 
imagem, responsabilidade ética, intelectual e administrativa da instituição. 

4.5. Equipe da Limpeza

A equipe de limpeza da Universidade de Brasília é composta por funcionários 
terceirizados da Ágil Serviços Especiais Ltda, sendo responsável pela higienização 
rotineira da UnB, compreendendo banheiros, salas de aulas, biblioteca, salas de estu-
dos, laboratórios, pátios e demais espaços. Já a empresa RPC faz a limpeza da parte 
administrativa dos restaurantes.

SECOM

Fases de Preparação e Alerta, Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Organização e distribuição de materiais atra-
vés das mídias sociais, com orientação para 
cada fase

Produção de um plano de comunicação para 
UnB de acordo com cada fase 

Divulgação de notas ofi ciais criadas e discuti-
das com o Comitê do Plano

Periodicidade sob demanda

Equipe da Limpeza

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Revisar protocolo de desinfecção Colaborar com relatórios dos serviços realizados 

Padronizar estratégias de limpeza e higieniza-
ção dos ambientes

Garantir distribuição dos materiais de higieni-
zação
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Equipe da Limpeza

Fases de Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Realizar o protocolo de desinfecção Colaborar com relatórios dos serviços realizados 

Usar estratégias de limpeza e higienização 
padronizadas

Garantir distribuição dos materiais de higieni-
zação

4.6. EAD

A Educação a Distância da Universidade de Brasília existe desde 2007 sendo 
reconhecida pelo Ministério da Educação oferecendo cursos de licenciatura e especia-
lização por meio de um portal online, contendo também polos de suporte presenciais. 

4.7. Segurança e porteiros - UnB

A segurança da UnB é realizada por funcionários terceirizados da empresa Life 
Defense Segurança LTDA e além desta, a segurança orgânica realizada por vigilantes 
do quadro da UnB. Possui como principais funções: 

  Assegurar a proteção do patrimônio da FUB;

  Supervisionar o Sistema de Segurança Pessoal e Patrimonial, bem como 
os serviços de prevenção de acidentes, incêndios e serviços de portaria;

  Em parceria com a Polícia Militar, de forma a garantir a segurança e 
proteção geral da comunidade que o frequenta, promovendo o devido 
registro e averiguações de ocorrência de acidentes e controle do fl uxo 
de veículos que acessam a UnB; 

Já os porteiros são compostos por funcionários terceirizados da empresa Ser-
viços de Portaria (SGP).

EAD

Fases de Preparação e Alerta, Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Apoiar professores em estruturar atividades 
EAD para seus alunos

Utilizar portal online e instrumentos desse modelo de en-
sino como suporte para o modelo presencial
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Segurança UnB

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Evitar possíveis tumultos nos campos Documentar em formato de relatório à prefeitura possí-
veis ocorrências relacionadas ao COVID-19

Auxiliar no controle dos dispensers de álcool 
em gel, junto com funcionários que trabalham 
nas portarias da UnB

A fi m de evitar, ou mesmo relatar possíveis furtos ou de-
predações em relatório à prefeitura

Orientar a comunidade nos pontos de entrada

Segurança UnB

Fase de Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Evitar possíveis tumultos nos campos Documentar em formato de relatório à prefeitura possí-
veis ocorrências relacionadas ao COVID-19

Auxiliar no controle dos dispenses de álcool 
em gel, junto com funcionários que trabalham 
nas portarias da UnB 

A fi m de evitar, ou mesmo relatar possíveis furtos ou de-
predações em relatório à prefeitura

Orientar a comunidade nos pontos de entrada

Garantir em situação de quarentena a segu-
rança do campus

Viabilizar escala e métodos de locomoção para os servi-
dores chegarem até a UnB

4.8. Assessoria de Assuntos Internacionais (INT)

A Assessoria de Assuntos Internacionais (INT) tem como objetivos promover 
a interação com organismos e instituições estrangeiras de ensino superior, apoiar e 
programar acordos de cooperação técnica, científi ca e cultural e o intercâmbio de es-
tudantes de graduação e pós-graduação. A INT atua como importante ponto de apoio 
aos estudantes brasileiros e internacionais. Tendo como sua principal missão, promo-
ver a interação com instituições de ensino superior no âmbito internacional.
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Assessoria de Assuntos Internacionais (INT)

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Mapear lista de alunos/professores brasileiros 
no exterior e de alunos/professores estrangei-
ros chegando no Brasil

Para controle e análise de informações

Democratização da linguagem nativa Por meio de tradução das informações sobre coronaví-
rus e material de educação em saúde

Fazer segmento de contatos com os alunos 
oriundos de países com o vírus ativo 

Orientação de fl uxo para Sistema de Saúde brasileiro 

Assessoria de Assuntos Internacionais (INT)

Fase de Contenção

Atividades Observações

Disponibilizar lista de alunos brasileiros no ex-
terior e de alunos estrangeiros chegando no 
Brasil

Para controle e análise de informações

Preenchimento do formulário Para alimentar informações de casos suspeitos

Direcionamento ao posto de enfermagem e/ou 
portal com unidades de saúde 

Fornecer informações sobre a localização de unidades 
de saúde no campus e/ou na comunidade de residência 
dos alunos

Assessoria de Assuntos Internacionais (INT)

Fase de Transmissão Sustentada

Atividades Observações

Disponibilizar lista de alunos/professores bra-
sileiros no exterior e de alunos/professores 
estrangeiros chegando no Brasil

Para controle e análise de informações

Preenchimento do formulário Para alimentar informações de casos suspeitos

Direcionamento ao posto de enfermagem e/ou 
portal com unidades de saúde 

Fornecer informações sobre a localização de unidades 
de saúde no campus e/ou na comunidade de residência 
dos alunos

Assessoria de Assuntos Internacionais (INT)

Fase de Recuperação

Atividades Observações

Disponibilizar lista de alunos/professores bra-
sileiros no exterior e de alunos/professores 
estrangeiros chegando no Brasil

Para controle e análise de informações
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4.9. Prefeitura da UnB

A prefeitura da UnB é órgão auxiliar da Reitoria e foi instituída com o objetivo de 
manter e coordenar os serviços de manutenção predial, manutenção de equipamen-
tos, conservação e limpeza, transporte, mudança, jardinagem, telefonia, comunicação 
visual e segurança.

Prefeitura da UnB

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Fornecimento de insumos. Checagem de in-
sumos disponíveis e solicitação dos demais

Os insumos a serem disponibilizados são: álcool em gel; 
sabão líquido; papel toalha; máscara facial, etc.

Viabilizar priorização de processos. A partir de 
demandas, autorizar o repasse rápido confor-
me a necessidade. 

Como manutenção de pias, encanamentos, reservatórios 
de sabão e papel toalha e etc. (Em especial banheiros)

Averiguar contratos da Prefeitura Com fi m da análise a respeito do fi nanceiro e insumos 
disponibilizados

Prefeitura da UnB

Fases de Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Busca de insumos. Checagem de insumos 
disponíveis e solicitação dos demais

Os insumos a serem disponibilizados são: álcool em gel; 
sabão líquido; papel toalha; máscara facial

Viabilizar priorização de processos. A partir de 
demandas, autorizar o repasse rápido confor-
me a necessidade

Como manutenção de pias, encanamentos, reservatórios 
de sabão e papel toalha e etc. (Em especial banheiros)

Viabilizar a disponibilidade de álcool, álcool-
-gel e saponáceos para a Comunidade Uni-
versitária e determinar pontos de controle para 
higienização das mãos

Verifi car junto a empresas terceirizadas ou serviços con-
tratados.

Identifi car capacidade interna de possíveis fornecedores

Analisar questão da segurança e equipe de 
limpeza na fase de transmissão sustentada

Buscar o POP da equipe de limpeza

Identifi car o responsável técnico das empre-
sas de limpeza e segurança

Verifi car contrato e/ou acionar pré-posto da(s) empre-
sa(s)



FS - Sala de SituaçãoDAC DASU 18

4.10. Diretório Central dos Estudantes (DCE)

O DCE é a instância máxima de representação dos estudantes da universida-
de. Levanta demandas, fomenta debates e eventos e reivindica melhorias para o dia 
a dia dos alunos. Para isso, atua perante a administração superior e demais órgãos 
dentro e fora da UnB.

4.11. Departamentos, Institutos e Campus de Ceilândia, Gama e 
Planaltina

São órgãos responsáveis pela organização e distribuição do corpo docente. Na 
Universidade de Brasília (UnB) há 71 Unidades Acadêmicas, divididas pelas seme-
lhanças de seus cursos, disciplinas, pesquisas e atividades de extensão.

Diretório Central dos Estudantes (DCE)

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Educação em saúde, disseminação de mate-
rial produzido pela Sala de Situação

Desconstruir Fake News, curiosidades, rodas de con-
versa, aula coletiva, compra de material de higienização 
próprio

Diretório Central dos Estudantes (DCE)

Fases de Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Entrar em articulação com os Centros Acadê-
micos

Com o objetivo de informação e educação em saúde

Preenchimento de formulários Ensinar a utilizar a ferramenta do formulário e realizar 
sensibilização quanto a importância do preenchimento 
do formulário

Departamentos

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Educação em saúde e disseminação de mate-
rial produzido pela Sala de Situação 

Material informativo sobre a COVID-19
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Departamentos

Fases de Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Educação em saúde e disseminação de mate-
rial produzido pela Sala de Situação 

Material informativo sobre a COVID-19

Preenchimento dos formulários Ensinar a utilizar a ferramenta do formulário e realizar 
sensibilização quanto a importância do preenchimento 
do formulário

Identifi car capacidades entre seu quadro de 
professores

Identifi car especialistas com capacidade de responder 
as demandas da UnB, frente ao controle do COVID-19

4.12. Núcleo de atenção à saúde (NAS)

Há mais de 15 anos a UnB conta com atendimentos básico do Núcleo de aten-
ção à Saúde (NAS), compostos por equipes de enfermagem  que oferecem medição 
de pressão, temperatura e glicose, curativo simples, aplicação de compressas, oxime-
tria e acolhimento. Os atendimentos são feitos nos quatro campi e não há necessida-
de de agendamento.

Núcleo de Atenção à Saúde (NAS)

Fase de Preparação e Alerta

Atividades Observações

Capacitação dos profi ssionais Realizar roda de conversa e  palestra para instruir sobre 
o projeto da Sala de Situação/DASU, solicitar parceria 
na realização de atividades, utilizando o espaço como 
ponto de comunicação sobre o Coronavírus

Educação em saúde, disseminação de mate-
rial produzido pela sala de situação

Repassar material informativo para auxiliar na elucida-
ção de possíveis dúvidas ou mitos relacionados ao Co-
ronavírus

Núcleo de Atenção à Saúde (NAS)

Fases de Contenção e Transmissão Sustentada

Atividades Observações

Preenchimento de formulários Ensinar a utilizar a ferramenta do formulário e realizar 
sensibilização quanto a importância do preenchimento 
do formulário

Educação em saúde, disseminação de mate-
rial produzido pela sala de situação

Repassar material informativo para auxiliar na elucida-
ção de possíveis dúvidas ou mitos relacionados ao Co-
ronavírus
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Núcleo de Atenção à Saúde (NAS)

Fase de Recuperação

Atividades Observações

Auxiliar na atualização das informações re-
ferentes a situação da infecção pelo SARS-
-COv2, a fi m de minimizar pânico à comuni-
dade da UnB

Receber as informações da Sala de Situação

Decanato de Ensino de Graduação (DEG)

Fase de Preparação e Alerta, Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Criação de um Comitê para realização de 
ações do Plano de Contingência

Comunicação direta com a Reitoria

4.13. Decanato de Gestão de Pessoas – DGP
      

Decanato que cuida a respeito do Servidor, em que constam orientações sobre 
as dúvidas mais frequentes em relação à legislação de pessoal. 

4.14. Decanato de Ensino de Graduação (DEG)

4.15. Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em 
saúde (ECOS)

      

De Licosc a Ecos, desde 2009 o Laboratório busca e compartilha os ECOS do 
conhecimento, da harmonia, de saberes individuais e coletivos de uma família de jo-
vens sonhadores e de uma comunicação promotora da saúde. 

Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em saúde (ECOS)

Fase de Preparação e Alerta, Contenção, Transmissão Sustentada e Recuperação

Atividades Observações

Auxiliar a SECOM no plano de comunicação, 
como em notas técnicas para o Comitê
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5. PÚBLICOS ALVO PARA COMUNICAÇÃO

5.1. Faculdade de comunicação (FAC)

A Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília é composta pelos 
cursos de graduação em Comunicação Social que possui três habilitações, sendo 
elas:  jornalismo, audiovisuais e publicidade, e conta ainda com o curso de Comuni-
cação Organizacional. 

5.2. Casa do Estudante Universitário (CEU)

A Casa do Estudante Universitário (CEU) compõe a Política de Assistência Es-
tudantil da Universidade de Brasília, sendo destinada  para alunos de graduação, tem 
por fi nalidade facilitar o acesso e a frequência do estudante em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica ao campus universitário. Acolhe ainda aqueles estudantes 
advindos de outros estados ou países que igualmente se encontram em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica.

5.3. Comunica FS

O Comunica FS é um canal de comunicação para que estudantes, professores, 
técnicos e demais colaboradores da Faculdade de Ciências da Saúde da Universida-
de de Brasília (FS/UnB) possam divulgar ações, pesquisas, eventos, premiações e 
outros comunicados importantes a toda a comunidade. Sua função é propor ações de 
comunicação inovadoras, criativas e promotoras de saúde de forma colaborativa, res-
peitando a diversidade e promovendo a equidade por meio de suas notícias, vídeos, 
cartazes, posts de mídias sociais (Facebook, Twitter, instagram e YouTube). 

O Comunica FS também desenvolve trabalhos de assessoria, organização e 
planejamentos de eventos. Tem como objetivo estabelecer ações estratégicas de co-
municação participativa. Composto por estudantes bolsista de graduação, o Comu-
nica é coordenado pela servidora editora de publicações, Daniela Alves dos Santos 
Bezerra. Também responsável pelo portal FS/UnB.
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5.4.  Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB)

A ADUnB é a Associação de Docentes da Universidade de Brasília, fundada 
em 1978, são responsáveis por assuntos relacionados aos docentes e servidores da 
Universidade de Brasília. Com quase 2,5 mil fi liados atualmente, um dos índices mais 
altos do Brasil, atua pelo desenvolvimento de uma sólida política educacional, cultural 
e científi ca.

5.5. Biblioteca Central (BCE)

Conforme indica o portal eletrônico da instituição, a Biblioteca Central (BCE) é 
o órgão da Universidade de Brasília responsável pelo provimento de informações às 
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Mantém um rico acervo, 
atendendo às demandas dos discentes, docentes e comunidade.

 O espaço físico da BCE conta com a recepção, a biblioteca em si (à esquerda 
da entrada), com diversas mesas e gabinetes de estudo individuais ou em grupo, 
salas de informática com acesso a base de dados, além do Departamento de Biblio-
teconomia. 

5.6.  Restaurante Universitário (RU/UnB)

O Restaurante Universitário está vinculado ao Decanato de Assuntos Comuni-
tários (DAC). O RU tem por fi nalidade atender ao devido funcionamento das ativida-
des administrativas e acadêmicas, atingindo a missão de ensino, de pesquisa e de 
extensão. Tem como objetivo propiciar à comunidade universitária, em especial aos 
estudantes participantes da assistência estudantil, alimentação balanceada, refeições 
de baixo custo e em condições higiênico-sanitárias adequadas, minimizando a evasão 
e favorecendo a diplomação. 
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5.7. Centros Acadêmicos

Os Centros Acadêmicos são instâncias de representação discente que se man-
tém próximas da vida dos estudantes de cada curso. Tradicionalmente, os CAs tam-
bém promovem a integração dos estudantes por meio de recepções, festas, rodas de 
conversa e eventos.

6. COMITÊ DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
EM SAÚDE DO COVID-19

O Comitê do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19 foi criado no dia 
03/03/2020 pelo Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), por meio do Ato do DAC 
nº 06/2020, tem o intuito de defi nir e discutir ações de monitoramento com atenção as 
informações a respeito da transmissão do novo coronavírus (Covid-19). Esse Comitê 
é formado por especialistas do DAC, das Faculdades de Ciências da Saúde (FS), de 
Medicina (FM), dos Institutos de Ciências Biológicas (IB), de Psicologia (IP), do HUB 
e por representantes de unidades acadêmicas e administrativas.
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