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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA UNB 
EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – EDU/UNB

Em atendimento à Resolução aprovada pelo CAD 0006/2021, de 31/3/2021, que determina a elaboração 
de plano de contingência para retomada das atividades presenciais nas diversas unidades da UnB, a EDU/UnB 
apresenta as seguintes considerações:

1) Observada a realidade da pandemia em 2021 e seu corolário de mais de 470 mil 
vítimas, entende não ser seguro o retorno imediato da maioria dos seus servidores 
ao trabalho presencial.

2)	Atualmente	o	organograma	funcional	da	Editora	configura-se	da	seguinte	forma:

As atividades concernentes à Direção e Vice Direção, ao Núcleo Editorial (composto 
pelo Conselho Editorial e atendimento após processos atinentes à submissão de obras, editais, 
contratos etc.), a Tecnologia da Informação, às Coordenações Administrativa, Financeira, 
Comercial e de Produção Editorial, estão sendo realizadas de forma remota sem maiores 
empecilhos para sua completude e efetividade. 

As atividades do Núcleo Editorial estão sendo atendidas remotamente, e vem realizando 
reuniões continuadas com a equipe, internamente, coordenando as reuniões com os autores, e 
organizando os processos seletivos das obras submetidas à apreciação do Conselho Editorial, 
tais como: avaliação duplo cega das obras, redação e acompanhamento de editais de publicação, 
comunicação com os conselheiros, comunicação com os pareceristas, reuniões do Conselho 
Editorial, redação e aprovação das atas, além de manutenção e acompanhamento da agenda 
da direção e do Conselho. Essas atividades vêm sendo realizadas satisfatoriamente e não 
necessitariam forçosamente de reuniões presenciais.
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As atividades referentes à Livraria do Campus estão ocorrendo de forma presencial des-

de	outubro/2020	(processo	SEI	n°:	23106.090124/2020-48),	conforme	documento	anexo	
(ANEXO A),	apresentado	ao	Comitê	Gestor	do	Plano	de	Contingência	em	Saúde	do	Covid-19.				

As	atividades	da	Coordenação	do	Almoxarifado,	exclusivamente	internas,	estão	ocorrendo	
de forma presencial com dois funcionários terceirizados, sob a supervisão de um servidor da 
Editora	de	forma	remota.	Ressalta-se	que	o	trabalho	presencial	segue	as	exigências	deter-
minadas	pelos	órgãos	internos	de	controle	da	Covid-19,	bem	como	as	regras	de	segurança	
em	saúde	expedidas	pelo	Comitê	Gestor	do	Plano	de	Contingência	em	Saúde	da	Covid-19	
(COES-COVID/UnB).	

3)	Diante	do	exposto,	a	Editora	planeja	a	retomada	das	atividades	presenciais	atendendo	
aos seguintes critérios:

a. Quando todos os servidores da Editora estiverem efetivamente vacinados;

b.	Que	a	retomada	ocorra	já	no	novo	espaço	físico	da	Editora,	no	Centro	de	Vivência	2	
(atualmente a Editora está sediada no Setor Comercial Sul), seguindo rigorosamente 
o Guia de recomendações de biossegurança referentes as adequações prioritárias 
para	o	enfrentamento	da	COVID-19:	Uso	e	ocupação	dos	ambientes,	ventilação,	
sinalização	de	segurança,	Equipamento	de	Proteção	Coletiva	-	EPC,	Equipamentos	
de Proteção Individual – EPI e Condições Sanitárias.

c. A possibilidade de um retorno, mais seguro, com a opção de funcionamento híbrido 
(presencial/ remoto), por meio de rodízio dos servidores. 

d. Preferencialmente quando do alcance da Subfase completa (Nível de risco 4.3) da 
Fase de Recuperação e seus Procedimentos estabelecida no Plano de Contingência 
da	Universidade	de	Brasília	(UnB)	para	enfrentamento	da	pandemia	de	Covid-19.							
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http://www.editora.unb.br/documentos/AnexoA_Planejamento_Retorno_Livraria_EDU.pdf

