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BOLETIM COVID – UnB EM AÇÃO! MAIO DE 2020 

(Período de 13/03 a 06/05 de 2020) 
 

PALAVRA DA REITORA 
 

Desde a confirmação dos primeiros casos de Co-
vid-19 no país, no final de fevereiro, a Universi-
dade de Brasília se organizou para o enfrenta-
mento da doença, com foco na segurança da 
comunidade e com base nas evidências científi-
cas disponíveis sobre o assunto. Uma das pri-
meiras ações foi a criação do Comitê Gestor do     
Plano de Contingência em Saúde (COES-CO-

VID/UnB) da Covid-19 da UnB, como verão a seguir. Este Comitê, que reúne 
docentes e técnicos de alto nível, é responsável pela elaboração de um dos pri-
meiros planos de contingência contra o novo coronavírus em universidades no 
Brasil. 
O Comitê segue atuando no monitoramento da doença, oferecendo subsídios 

para que a Administração Superior tome decisões e planeje o futuro pós-pan-

demia. Com este boletim, as atividades do COES-COVID-19/UnB passam a ga-

nhar mais visibilidade. É importante que professores, pesquisadores, estudan-

tes, técnicos e funcionários terceirizados tenham acesso ao teor destes infor-

mes. Afinal, uma comunidade esclarecida e consciente dos desafios relaciona-

dos à Covid-19 pode melhor ajudar a prevenir e combater o avanço do corona-

vírus.  

Boa leitura! 

Márcia Abrahão 

Reitora 

 

Fonte: Secom/UnB 
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APRESENTAÇÃO 
 

A partir deste Boletim, o Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 da UnB 

(COES-COVID/UnB)  socializará as informações e as ações sobre a pandemia do novo 

coronavírus (SARS-CoV2) no âmbito da nossa Universidade, de forma sistemática e 

organizada, adicional à emissão de notas técnicas especializadas (ver a seguir). 

Este Comitê é vinculado ao Gabinete da Reitoria, copnforme Ato da Reitora 0454/2020, e 

está a trabalhar antes mesmo da então epidemia chegar ao Brasil.  

Com a pandemia, as ações e os trabalhos tiveram que se intensificar. Em meio à profusão 

de estudos, pesquisas, atos, reportagens, divulgações e propostas diversas, os Comitês 

Constituídos na UnB (COES-COVID/UnB e COPEI) trazem a público todo o esforço da 

administração junto com a comunidade no enfrentamento de situação de crise tão 

complexa.  

Desta feita, a extensão deste boletim, em particular, cumpre duas missões: historiar e 

contextualizar a reação da Administração frente à Covid-19 (desde Fev/20), e atualizar a 

comunidade sobre todos os produtos e ações até agora empreendidos. 

É nosso compromisso, a partir de agora, publicar um Boletim por semana, com as 

atualizações dos dados, das ações e das decisões. 

Contribuições e questões podem ser enviadas ao COES-COVID/UnB para divulgação, 

discussão, avaliação ou posicionamento. 

Aproveite seu tempo de isolamento social para se dedicar a mais esta leitura. Boa 

navegação! 

Contatos: COES-COVID/UnB: coes@unb.br,  
Sala de Situação (FS): sds@unb.br 
Atualizações no Portal da UnB: http://repositoriocovid19.unb.br/ 
SEI (original): 23106.020215/2020-16 
 
 

Ileno Izídio da Costa 
Presidente COES-COVID/UnB 

PS: A leitura do Boletim online permite o acesso aos documentos dos itens linkados (sublinhados). 

 

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://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=5654749&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000157&infra_hash=7cdd245991bbc9f66ae5e5ba6158f0e8f824cb723f030c258918ff95449e25a8
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PANDEMIA e a UnB EM AÇÃO! UMA VISÃO GLOBAL 

Protagonismo no enfrentamento à pandemia 
 

Universidade se articula antes, estimula pesquisas e desponta como referência nacional em ações de com-

bate à Covid-19 

O Distrito Federal ainda não havia registrado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus (Sars-

Cov-2) quando a Universidade de Brasília anunciava medidas de enfrentamento à crise de saúde pública 

que se avizinhava.  

O primeiro marco oficial da articulação interna se deu há mais de dois meses com a criação do Comitê 

Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 (COES-COVID-19/UnB) pelo Decanato de Assuntos Comuni-

tários. O grupo, que atua na avaliação do quadro e na proposição de medidas para frear os impactos da 

pandemia, tem sido responsável por orientar os posicionamentos institucionais.    

A atuação do comitê logo resultou na produção de plano de contingência para a UnB (Plano Original, 

fev/mar/20), que hoje já se encontra na Sexta (6ª.) Edição. Além de enfatizar as características da doença 

e os meios de preveni-la, o documento descreve cenários de risco, explica as fases da epidemia e propõe 

o papel inicial das unidades acadêmicas e administrativas.  

Já com as atividades presenciais interrompidas e com a decisão do Conselho de Ensino Pesquisa e Exten-

são (CEPE) de suspender o semestre letivo, a Universidade também estabeleceu, em 24 de março, o Co-

mitê de Pesquisa, Extensão e Inovação de combate à Covid-19 (CPIE). Composto por 18 expoentes de 

faculdades e institutos da UnB, este Comitê tem a missão de planejar e viabilizar ações que promovam a 

pesquisa e a extensão em âmbito local e nacional. 

Para obter recursos para as atividades, foi indicada a necessidade de se buscar parcerias com entidades 

públicas e privadas, além da previsão de utilização de orçamento próprio para a execução de propostas 

aprovadas.     

 

Pesquisa - E as primeiras ações não tardaram. Mais de cem projetos foram aprovados no início de abril 

em chamada pública realizada pelo CPIE em parceria com os decanatos de Pesquisa e Inovação (DPI) e de 

Extensão (DEX).  

A expectativa é de que sejam aportados R$ 70 milhões ao conjunto dos projetos. De início, R$ 30 milhões 

foram garantidos com o apoio da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) e 

da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). O governo federal também repassou cré-

dito de R$ 6,5 milhões a projetos aprovados em convocação emergencial do Ministério da Educação 

(MEC).  

Imprescindível para as investigações científicas em saúde na UnB, o Hospital Universitário de Brasília 

(HUB) tem recebido investimentos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSerH). Segundo a 

https://noticias.unb.br/69-informe/3983-nota-sobre-as-acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-unb
https://noticias.unb.br/69-informe/3983-nota-sobre-as-acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-unb
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaCoronavirus_COES-UnB.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
https://noticias.unb.br/69-informe/4001-prorrogacao-do-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais
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=5755199&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5755199&id_orgao_publicacao=0
http://www.dpi.unb.br/en/editais/chamada-dpi-dex-combate-a-covid-19
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4053-projetos-da-unb-recebem-r-6-5-milhoes-para-combate-ao-coronavirus
http://www2.ebserh.gov.br/web/hub-unb/noticias/-/asset_publisher/Nm3SIn4Jbrre/content/hub-tem-area-exclusiva-para-receber-pacientes-com-covid-19?_101_INSTANCE_Nm3SIn4Jbrre_redirect=%2Fweb%2Fhub-unb%2Fnoticias
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unidade de saúde, R$ 1,7 milhão foi repassado para despesas de custeio que incluem a aquisição de me-

dicamentos e equipamentos de segurança. Outros R$ 2,7 milhões foram destinados à compra de equipa-

mentos, como respiradores e monitores. 

O HUB dispõe de 12 leitos com ventilação mecânica reservados a pacientes com suspeita ou confirmação 

de Covid-19. Como medida para identificar possíveis contaminados, o hospital instalou três postos de 

triagem. Cerca de 450 pessoas são avaliadas por dia.      

 

Repercussão Midiática - As numerosas ações da UnB constam em repositório virtual criado para compilar 

registros do período e têm sido elencadas em cartas abertas da administração superior à comunidade. 

Mas é nos grandes veículos de comunicação que a produção da academia ecoa mais.  

Alguns dos principais meios de difusão de informação do país destacam diariamente as pesquisas produ-

zidas na universidade da capital federal e abrem espaço para especialistas vinculados à instituição.     

Uma breve consulta ao buscador de notícias do Google com os parâmetros “Universidade de Brasília”, 

“pesquisa” e “Covid-19” apresenta mais de 26 mil resultados. Somando-se os veículos sem versão digital 

e, portanto, não indexados pela ferramenta, é possível presumir que os números do impacto midiático 

sejam ainda mais expressivos.  

O protagonismo da Universidade ganha novos contornos em meio à crise. A UnB notabiliza-se como pro-

pulsora de conhecimento e fomentadora de trabalho coletivo e multidisciplinar. Em tempos de incerteza 

e apreensão, a academia desponta como lugar seguro para se encontrar respostas.    

 

 

http://www2.ebserh.gov.br/web/hub-unb/noticias/-/asset_publisher/Nm3SIn4Jbrre/content/hub-cria-postos-de-triagem-para-identificar-pacientes-com-sintomas?_101_INSTANCE_Nm3SIn4Jbrre_redirect=%2Fweb%2Fhub-unb%2Fnoticias
http://repositoriocovid19.unb.br/
http://noticias.unb.br/69-informe/4069-em-carta-aberta-reitora-relata-acoes-da-unb-no-combate-a-covid-19
https://www.google.com/search?q=%22universidade+de+bras%C3%ADlia%22+covid-19+pesquisa&tbm=nws&sxsrf=ALeKk03eQS9_XPOD9TwF-BdlVSQZHrKX8Q:1588701747303&ei=M6qxXsv-EZrA5OUPzJuqmAs&start=50&sa=N&ved=0ahUKEwiL5LSap53pAhUaILkGHcyNCrMQ8tMDCGc&biw=1368&bih=802&dpr=2
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ATOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS COVID-19/UNB – REPOSI-

TÓRIO 
 

Repositório 

 

Nossa maior coleção de informações das atividades e ações da UnB sobre a Covid-19.  

Visite regularmente nosso repositório! 

 

(Clique nos quadros para acessar cada parte do repositório) 

http://repositoriocovid19.unb.br/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/comite-de-pesquisa-inovacao-e-extensao-de-combate-a-covid-19/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/funcionamento-dos-setores/
https://www.youtube.com/user/unbtv/videos
http://www.unb.br/institucional/faq
http://repositoriocovid19.unb.br/medidas-institucionais/
http://repositoriocovid19.unb.br/noticias/
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/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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BREVE HISTÓRIA DO ENFRENTAMENTO DO COES-COVID NA UnB 

 

(Clique sobre a descrição dos tópicos para acessar os arquivos) 

Visite regularmente nosso Repositório! 

 

http://repositoriocovid19.unb.br/
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaCoronavirus_COES-UnB.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaCoronavirus_COES-UnB.pdf
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4027-chamada-busca-projetos-e-acoes-para-combate-a-covid-19
https://noticias.unb.br/69-informe/4001-prorrogacao-do-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5800156&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/69-informe/4022-informe-sobre-suspensao-do-calendario-academico
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5728621&id_orgao_publicacao=0
http://noticias.unb.br/69-informe/4069-em-carta-aberta-reitora-relata-acoes-da-unb-no-combate-a-covid-19
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5720907&id_orgao_publicacao=0
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=5754100&id_orgao_publicacao=0
http://noticias.unb.br/69-informe/4113-em-carta-reitora-destaca-empenho-da-unb-no-combate-a-covid-19
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaCoronavirus_COES-UnB.pdf
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4027-chamada-busca-projetos-e-acoes-para-combate-a-covid-19
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4027-chamada-busca-projetos-e-acoes-para-combate-a-covid-19
https://noticias.unb.br/69-informe/4001-prorrogacao-do-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5800156&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/69-informe/4022-informe-sobre-suspensao-do-calendario-academico
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5728621&id_orgao_publicacao=0
http://noticias.unb.br/69-informe/4069-em-carta-aberta-reitora-relata-acoes-da-unb-no-combate-a-covid-19
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5720907&id_orgao_publicacao=0
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=5754100&id_orgao_publicacao=0
http://noticias.unb.br/69-informe/4113-em-carta-reitora-destaca-empenho-da-unb-no-combate-a-covid-19
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaCoronavirus_COES-UnB.pdf
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4027-chamada-busca-projetos-e-acoes-para-combate-a-covid-19
https://noticias.unb.br/69-informe/4001-prorrogacao-do-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais
https://noticias.unb.br/69-informe/4001-prorrogacao-do-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5800156&id_orgao_publicacao=0
https://noticias.unb.br/69-informe/4022-informe-sobre-suspensao-do-calendario-academico
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5728621&id_orgao_publicacao=0
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COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS E COORDENAÇÕES 
Com a complexificação do enfrentamento à pandemia e seus desafios para cuidar e proteger nossa co-

munidade, à medida que as análises da evolução da emergência em saúde também se complexificava, a 

Administração Central da UnB foi construindo sua Linha de Comando para o Enfrentamento, estando as-

sim constituída atualmente. 

 

COES 
O Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 da UnB foi originalmente criado, em 28/02/20, 

pelo Decanato de Assuntos Comunitários, por meio do Ato 006/2020, após a confecção da minuta do 

primeiro plano de contingência para a Covid-19, antes mesmo do novo coronavírus chegar ao Brasil. Or-

ginalmente previsto para contar com 15 membros de diferentes unidades acadêmicas e administrativas, 

mais representação estudantil, em 24/03/20, instalada a pandemia mundial, o COES foi vinculado ao Ga-

binete da Reitora pelo Ato supramencionado.   

O COES-COVID/UnB/UnB, conforme o Ato atualizado da Reitoria, é composto por 25 membros (profes-

sores, técnicos e estudantes) das diferentes unidades acadêmicas (FS, FM, IP, IB, FAV, HUB, FAC, FUP, FCE 

e FGA) e administrativas (DASU/DAC, DEG, DGP, INT, SECOM e PRC) e representação estudantil (DCE). 

Entre as especialidades temos epidemiologistas, virologistas, imunologistas, infectologistas, saúde cole-

tiva, medicina, enfermagem, biologia, psicologia e comunicação, entre outros.  

 

Coordenação e Subcomitês 
A Coordenação Geral dos Comitês é da MRT, VRT, DAC, DEG, DGP, DEX, DPI, DPG, Secom, Ascom e asses-

sores/as do GRE, conforme a seguir: 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
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Os Subcomitês acima identificados estão descritos no Plano de Contingência retro citado e no Resumo 

semanal atualizado pela Sala de Situação da Faculdade de Saúde (FS). 

Assessorando a Coordenação e os Subcomitês, paralelamente desenvolvem-se ações de Documentação, 

Vigilância, Assessoria técnica e Logística de operações. 

 

Dinâmica de funcionamento  
Reuniões três vezes por semana: 2ª feira - Discussão geral das ações e análises da evolução da pandemia; 

5ª feira- Reunião da Coordenação Geral GRE; 6ª feira - Avaliação das tarefas e atividades atribuídas aos 

subcomitês. 

Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial 
Merece particular detalhamento o SC de Saúde Mental e Apoio Psicossocial pela articulação construída 

coletivamente entre membros do COES-COVID/UnB, da DASU/DAC, Fiocruz, SES/DF e IP (CAEP, PCL e PPB). 

Este SC foi criado por Ato do Presidente do COES-COVID/UnB, congregando mais 55 cientistas e pesqui-

sadores que trabalham em diferentes instituições que oferecem consultoria técnica para a área instituci-

onal, para as diretorias do DAC (DASU, DIV, DDS e DEAC) e agora para o COES-COVID/UnB e a Administra-

ção Central. Para tanto, construiu seu próprio Plano de Contingência. 

 

Atas disponíveis 
Todas as 18 (dezoito) reuniões realizadas até a presente data estão arquivadas no Google Drive e dispo-

níveis no SEI citado anteriormente. 

 

COES-COVID/UNB E COPEI: PRODUTOS E AÇÕES 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA (Acessar a Versão Atualizada aqui) 

 

NOTAS 
 

Desde a sua criação, o Comitê divulgou sua primeira nota para a comunidade universitária quando ainda 

não havia confirmação de indivíduos infectados ou indicativo de transmissão ativa do vírus da Covid-19 

no DF, com as recomendações iniciais, em especial as orientações quanto à lavagem adequada e fre-

quente das mãos, assim como relativas à higiene respiratória.  

Tendo sido noticiada a primeira ocorrência de Covid-19 em estudante de nossa comunidade, a segunda 

nota informa sobre o monitoramento da situação e orienta a comunidade com os devidos cuidados.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020_PlanodeContigenciaSaudeMentalPsicossocial_COES-UnB.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=1L7Ameh4evpchJ362c3P_5nvvaOTra05x
file:///D:/Serviços/Criação%20Gráfica/2020/DAC/Boletim/Plano%20de%20contingência_coronavírus_atualizado%20(V6).pdf
https://noticias.unb.br/69-informe/3983-nota-sobre-as-acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-unb
http://noticias.unb.br/69-informe/4019-nota-de-esclarecimento-sobre-caso-de-covid-19-de-estudante-da-unb
http://noticias.unb.br/69-informe/4019-nota-de-esclarecimento-sobre-caso-de-covid-19-de-estudante-da-unb


 
 

10 
 

Com a doença já instalada em território brasiliense, o Comitê divulgou suas recomendações oficiais, en-

fatizando a necessidade de medidas de higiene e desinfecção, da manutenção de vigilância cuidadosa 

sobre o surgimento de sintomas e enfatizou que a recomendação principal precisaria ser o isolamento 

social de toda a comunidade. 

Em meados de abril, o Comitê apresentou detalhado estudo para reafirmar as orientações disponibiliza-

das até então, reafirmando o posicionamento de isolamento social, conforme recomendações internaci-

onais. 

 

COPEI 
O Comitê de Pesquisa, Extensão e Inovação (COPEI), composto 35 membros de diferentes unida-
des (FAU, CDT, DPI, DEX, DPG, FS, IdA, FT, IE, FM, FD, FE, FAV, FCI, IB, IE, IF, IH, IL, IQ, FCE, FGA 
PCTec/FUP, PCTec/FT, COES, CAPRO) tem atuado no sentido de estimular e viabilizar projetos e 
ações de pesquisa, inovação e extensão para o combate à Covid-19, e está estruturado em três 
subcomitês, conforme sumarizado a seguir. 

 

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
http://noticias.unb.br/69-informe/4075-nota-informativa-do-coes
https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=5800156&id_orgao_publicacao=0
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Produtos e trabalhos em andamento 
O COES-COVID/UnB tem trabalhado intensivamente no estudo, organização e compilação de dados, ori-

entações e normativos para subsidiar decisões administrativas e acadêmicas objetivando lidar com as 

fases da pandemia, atual (Transmissão Sustentada) e a próxima (Recuperação). 

Subcomitê Gestão de Pessoas 
Este SC finalizou documentos sobre trabalho remoto, cuidados de servidores (professores e técnicos) e 

terceirizados, encaminhado para a Administração Central. 

Está a finalizar as “Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem implementadas no âmbito 

da Universidade de Brasília para o enfrentamento da COVID-19”, e o Protocolo de Vigilância e fiscalização 

sanitária. 

SC Saúde Mental 
Veja aqui o detalhamento das principais ações oferecidas pelo SC de Saúde Mental e Apoio Psicossocial, 

por meio da DASU/DAC para nossa comunidade, conforme sumarizado a seguir: 

 

SC Acadêmico 
Este Subcomitê está discutindo questões didáticas e possibilidades de retomada das atividades acadêmi-

cas ou enquanto durar a expansão da transmissão sustentada. Está também atuando junto à Comissão 

criada pelo DEG/DPG/DEX para planejamento da retomada destas atividades pós-isolamento social (Ver 

avaliação Executiva). Particularmente está a discutir processos educativos e comunicacionais sobre a 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
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transmissão do novo coronavírus ("Educa UnB-COVID-19: Estratégia institucional de educação e comuni-

cação para a redução de riscos de transmissão de SARS-CoV-2"). E submeteu “Ações de Extensão do sub- 

Comitê Acadêmico do Plano de Contingência da COVID-19 na UnB”. 

Levantamento situacional 
O Comitê está tabulando os dados do levantamento geral sobre as unidade em funcionamento presencial 
na Universidade para fins de orientação quanto aos cuidados de Saúde. Os resultados estão em avaliação. 
 

Boletim da Situação da Comunidade Universitária em Mobilidade Internacional 

Confeccionado pelo Diretor da Assessoria de Assuntos Internacionais (INT), membro do COES e do Núcleo 

Coordenador, este Boletim monitora e acompanha os estudantes, professores e técnicos da UnB que es-

tão no exterior para orientações e apoios necessários, referentes à pandemia. 

Ações 
Assim, dentro de todos estes subcomitês, continuam as discussões e a confecção das orientações e dire-

trizes para preparação das condições da Universidade, na fase de recuperação, retomar suas atividades. 

Para tanto, está se discutindo (e propondo) ações para o levantamento situacional de funcionamento 

administrativo (áreas estratégicas, áreas em uso, terceirizados, plano de ações etc), Plano de Higienização 

de espaços, álcool gel, condições de lavagem das mãos nos banheiros, Vigilância Sanitária, Vigilância Epi-

demiológica, Análise de adequação de uso de espaços, EPI´s, entre outras adaptações e/ou construções 

de realidades para a Universidade melhor se preparar para a sua (possível) retomada, quando for o caso. 

As conclusões destas discussões e proposições serão encaminhadas para a Administração Central, para 

avaliação do Comitê Executivo (Ver Análise Executiva adiante). 

 

MOMENTO ATUAL: GRÁFICOS E TABELAS  
Ao subsidiar as discussões e os encaminhamentos do COES-COVID/UnB e a Administração Central, socia-
lizamos com toda a comunidade os dados coligidos semanalmente pela Sala de Situação da Faculdade de 
Saúde, por meio do presente Situation Report/2020. 
 
 

AVALIAÇÃO COES-COVID/UNB: POSIÇÃO ATUAL DO COES-COVID/UNB, COM BASE NO 

SITUATION REPORT 
Diferente de algumas regiões do país, o número de casos no Distrito Federal vem se mantendo com pe-

queno crescimento nos últimos dias. Tal situação não deve ser vista como oportunidade para relaxarmos 

as medidas de controle, e sim uma janela de oportunidade para o fortalecimento das ações de preparação 

e principalmente de busca ativa de todos os casos suspeitos para garantir o isolamento imediato de qual-

quer pessoa sintomática e seus contatos próximos.  O papel da UnB tem sido importante nesse apoio ao 

Distrito Federal e por este motivo intensificamos a criação do repositório de projetos e produtos da Uni-

versidade, conforme citado anteriormente, como estratégia para sabermos quem está fazendo o quê e 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15pJliMNY3w2d0Fubg0WKKEYjSR7KzO8v
http://repositoriocovid19.unb.br/
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garantir rápida localização de um projeto que será apoiado.  Nesse repositório, também estão os relató-

rios de ações do COES-COVID/UnB e da situação epidemiológica que nos afetam diretamente.  

Do ponto de vista individual e familiar, é um momento oportuno para organizar nossa família, nossos 

amigos, e vizinhos para caso a situação piore, tenhamos uma estratégia para suportar um maior isola-

mento e evitar a transmissão da doença para outras pessoas. Reforçamos que devemos evitar saídas des-

necessárias, que a pessoa que precise sair tenha planejado um método para garantir uma saída segura.   

  



 
 

14 
 

Assim, a Universidade vem respondendo e se organizando cada vez mais para esse momento tão difícil e 

inédito na sua história. Nosso plano de contingência é atualizado sistematicamente pensando cenários 

futuros de ações de retorno de atividades no campus, mas temos clareza que qualquer retorno não irá 

ocorrer no curto prazo. Ao mesmo tempo, reforçamos que não haverá retorno à situação anterior à pan-

demia, e sim a construção de uma nova organização social. Como uma comunidade inovadora e pensante, 

instigamos todo/as a pensar em ações que possam ser feitas agora para nos preparar para construir um 

futuro mais saudável, mais equânime e de maior resiliência para nossas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Como complementação, recomendamos a leitura da presente revisão dos estudos sobre a quarentena e 

o isolamento e sumarizamos os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o afrouxamento 

paulatino do controle da movimentação da população. 

Leia aqui o Boletim Epidemiológico do DF (e UnB) feito pela Sala de Situação da Faculdade de Saúde 

Subcomitê do COES-COVID/UnB. 

 

REFERÊNCIAS, DOCUMENTOS ESSENCIAIS  

Links úteis 
Organização Pan-americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde  

Ministério da Saúde 
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