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INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Contingência de Retomada das Atividades do Instituto de Relações 

Internacionais (IREL), da Universidade de Brasília (UnB), versão 1.0, de 03 de junho de 2021, 

tem o duplo objetivo de (i) esclarecer e orientar a comunidade do IREL/UnB sobre as ações 

definidas para a manutenção de um ambiente institucional seguro e saudável no contexto da 

pandemia do Covid-19, considerando as especificidades de seus espaços e instalações, e (ii) 

fornecer “informações, orientações, recomendações e medidas voltadas à prevenção, 

minimização de riscos e cuidados” associados ao eventual retorno de quaisquer atividades 

presenciais, parciais ou integrais, quando autorizado pelas instâncias superiores da UnB, de 

forma segura e organizada, no contexto da pandemia da Covid-19. (COES, 2020) 

O retorno às atividades da Universidade como um todo, e do IREL especificamente, 

dependem da situação epidemiológica no mundo, no Brasil e no Distrito Federal. Quando 

autorizado pelas instâncias superiores da UnB (apresentadas ao longo deste documento) deverá 

ser regido pelos protocolos e orientações disponíveis no presente plano. 

Quando o retorno for autorizado, seja parcial ou completo, a comunidade do IREL/UnB 

deverá, por tempo ainda indeterminado, respeitar protocolos de convivência, protocolos de 

comunicação em casos de sintomas característicos da Covid-19, etiquetas de higiene pessoal, 

etiquetas de uso de máscaras, restrições no número de pessoas e no distanciamento entre 

pessoas em espaços abertos e fechados, entre outras ações. Essas ações, por sua vez, exigirão a 

reorganização prévia de espaços e de mobiliários nas diversas salas do Instituto, em especial 

naquelas de uso coletivo. Nesse sentido, o presente plano, em sua primeira versão, apresenta 

orientações preliminares que deverão ser acompanhadas, atualizadas e, quando necessário, 

revistas por um comitê permanente do IREL1. 

 

1. ANTECEDENTES 

A Universidade de Brasília (UnB) vem tomando inúmeras medidas para enfrentar a 

pandemia de Covid-19 e, dentro dos protocolos de segurança vigentes, garantir o contínuo e 

 
1 Desde o surgimento do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, em 2019/2020, amplia-se o conhecimento 
sobre o vírus, suas características, suas formas de transmissão, seus sintomas e seus efeitos sobre a espécie 
humana. Com a evolução do conhecimento científico são recorrentes as revisões em ações e protocolos de 
segurança no Brasil e no mundo. Assim, torna-se imprescindível ao IREL/UnB a criação de um Comitê 
Permanente de Acompanhamento, Atualização e Revisão do Plano de Contingência para a Retomada das 
Atividades do IREL. 
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bom funcionamento da instituição em todas as suas esferas. Entre as medidas, a UnB constituiu 

três comitês que compõem níveis integrados de governança: 

• Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação (CCAR); 

• Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 (COES/UnB); 

• Comitê de Coordenação de Pesquisa e Inovação de Combate à covid-19 (Copei). 

Entre as inúmeras ações tomadas pelos Comitês acima indicados, por sua vez, destaca-

se a elaboração dos documentos listados a seguir, contendo diretrizes gerais à comunidade 

acadêmica de toda a Universidade para garantir sua segurança numa eventual retomada de 

atividades presenciais, ainda que de forma gradual e escalonada, quando a situação 

epidemiológica global, nacional e local assim permitir: 

I. Plano de Contingência da Universidade de Brasília (UnB) para Enfrentamento da 

Pandemia de Covid-19, elaborado pelo Decanato de Assuntos Comunitários 

(DAC), Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária 

(DASU/DAC), e pela Sala de Situação da Faculdade de Ciência da Saúde (versão 

6); 

II. Plano de Contingência da Universidade de Brasília (UnB) para Enfrentamento da 

Pandemia de Covid-19, elaborado pelo COES/UnB; 

III. Plano Geral de Retomada das Atividades da Universidade de Brasília, elaborado 

pelo Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (CCAR) – processo SEI 

23106.123768/2020-20; 

IV. Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da Covid-19 na 

UnB, elaborado pelo COES - processo SEI 23106.002201/2021-00; 

V. Guia Metodológico para Avaliação de Ambientes de Ensino Pós Covid: Estudo 

de Caso da FAU/Unb, elaborado pela Comissão responsável pelo planejamento 

da gestão do espaço físico nas etapas de retomada – processo SEI 

23106.105173/2020-92; 

VI. Recomendações gerais do COES-COVID/UnB para a fase de recuperação – 

processo SEI 23106.115838/2020-76; 

VII. Recomendações para Ações na Etapa 2 do Modelo de Retomada de Atividades 

Presenciais da UnB – processo SEI 23106.117364/2020-05; 
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VIII. Circular nº 0003/2020/CCAR, encaminhada em 16/12/2020, que dispõe sobre o 

funcionamento dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino no contexto da pandemia 

da Covid-19 na Universidade de Brasília – processo SEI 23106.132423/2020-67; 

IX. Circular nº 0004/2020/CCAR, encaminhada em 28/12/2020, que dispõe sobre 

orientações para o planejamento de formas alternativas para oferta de disciplinas 

com presencialidade indispensável – processo SEI 23106.138241/2020-08. 

X. Outras orientações adicionais que vierem a ser enviadas pelo CCAR, sempre 

encaminhadas por processo SEI às unidades e referenciando o número desta 

Resolução CAD. 

Em 06 de abril de 2021, a Vice-Reitoria da UnB, por meio do Memorando no. 

0013/2021/VRT/CCAR (Vice-Reitoria, Comitê de Coordenação das Ações de Retorno), 

processo SEI 23106.039003/2021-93, encaminhou à Direção do IREL/UnB a resolução CAD 

no. 0006/2021, que regulamenta a elaboração e a publicização de plano de contingência de cada 

Unidade Acadêmica (UA) da Universidade, para uma eventual retomada das atividades. O 

referido Memorando estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a elaboração do plano 

e 60 (sessenta) dias para sua publicização no site institucional da Unidade. 

Em resposta ao Memorando da Vice-Reitoria, a Direção do IREL/UnB, por meio do 

Memorando no. 15/2021/IREL, de 13 de abril de 2021, e do Ato 002/2021, de 13/04/2021, 

estabeleceu a Comissão de Elaboração do Plano de Contingência do IREL, composta pelos 

representantes do corpo docente, Rodrigo Pires de Campos (Presidente), Antônio Jorge 

Ramalho da Rocha; Cristina Yumie Aoki Inoue; pelo representante técnico-administrativo, Joel 

Júnior Souza, e pelas representantes do corpo discente, Camila Beatriz Justino de Jesus e 

Maryana Picinato da Silva. 

Com base na leitura e estudo das documentações, em visitas às instalações do 

IREL/UnB, no contato com a Direção do Instituto de Ciência Política (IPOL), no 

acompanhamento das diretrizes da Vice-Reitoria da UnB pela Direção do IREL, a Comissão 

elaborou uma minuta de plano de contingência da nossa Unidade disponibilizada para o 

Colegiado de Graduação e para o Conselho do IREL, com o objetivo de receber críticas e 

sugestões visando seu aprimoramento antes de sua aprovação final e publicização no site 

institucional da Unidade. 

Mesmo após sua aprovação e publicização, o Plano de Contingência deverá ser 

devidamente acompanhado, atualizado e ajustado conforme as necessidades, conforme os 
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avanços no conhecimento científico sobre o vírus Sars-CoV-2 e a síndrome por ele causada, 

Covid-19, e ainda conforme a situação epidemiológica vigente, por uma Comissão Permanente 

do IREL/UnB. 

 

2. MÉTODO E ESTRUTURA DO TRABALHO 

Em seu trabalho de elaboração do Plano de Contingência, a Comissão de Elaboração do 

Plano de Contingência do IREL norteou-se pelas documentações acima referidas, em especial 

o “Plano de Contingência da Universidade de Brasília (UnB) para Enfrentamento da Pandemia 

de Covid-19” e o “Guia de Recomendações de Biossegurança, Prevenção e Controle da Covid-

19 na UnB”. 

Entre os meses de abril e maio de 2021, a Comissão do IREL/UnB trabalhou com base 

(i) na leitura e análise dos documentos compartilhados pela Vice-Reitoria da UnB (acima 

listados), (ii) na participação em oficinas sobre planos de contingência da UnB realizadas pelo 

CCAR e pelo COES por meio da Plataforma Teams, as mais recentes delas com transmissão 

simultânea pelo canal UnBTV 

(https://www.youtube.com/c/UnBTVPrazeremConhecerunbtv/videos), (iii) na comunicação 

direta com instâncias superiores da UnB, (iv) na realização de visitas ao prédio do IPOL/IREL 

para avaliação in loco das instalações e espaços e para os devidos cálculos dos números 

máximos de pessoas por espaço conforme orientações criadas pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo (FAU) da UnB (detalhadas mais adiante, no item 9. deste plano), e (v) no 

levantamento de estudos e publicações mais recentes sobre o vírus Sars-CoV-2 e a Covid-19. 

Por fim, a Comissão também estabeleceu estreito diálogo com a Direção do IPOL para tratar 

das questões atinentes às ações e adaptações necessárias às áreas comuns do edifício que abriga 

nossas Unidades Acadêmicas (UAs). 

Realizadas as leituras e os estudos, e tomadas essas providências, a Comissão elaborou 

uma minuta de plano de contingência da nossa Unidade a ser disponibilizada para a toda a 

comunidade do IREL, com o objetivo de receber críticas e sugestões rumo ao seu 

aprimoramento e, eventualmente, efetivar sua aprovação nas instâncias competentes antes de 

sua publicização no site institucional da Unidade. 

https://www.youtube.com/c/UnBTVPrazeremConhecerunbtv/videos
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Conforme o Guia de Recomendações e Biossegurança, Prevenção e Controle da Covid-

19 na UnB, o plano de contingência de todas as Unidades Acadêmicas (UAs) da Universidade 

deverão contemplar os seguintes pontos: 

• Introdução e Apresentação (sucinta) da Unidade; 

• Identificação dos espaços a serem utilizados; 

• Determinação do número máximo de usuários simultâneos para cada espaço; 

• Indicação dos responsáveis pelo cumprimento das medidas de segurança em 

• cada ambiente; 

• Identificação de pontos de controle para disponibilização de dispensadores de 

• álcool em gel ou outro tipo de desinfecção; 

• Protocolo de escala de servidores para garantir ocupação segura dos espaços; 

• Sinalização no piso em locais de formação de fila; 

• Sinalização no piso com indicação de fluxo de movimentação; 

• Divulgação, em todo o ambiente, de informações de medidas de segurança; 

• Interdição de espaços que não devem ser utilizados por não apresentarem 

• condições de adoção de medidas de segurança; 

• Protocolos de ação para o caso de suspeita de contaminação e 

• Indicação dos responsáveis pelo desenvolvimento de estratégias de promoção da 

saúde e atenção à saúde mental. 

Antes de apresentar a proposta de plano de contingência do IREL, a Comissão do 

Instituto julgou necessário e oportuno trazer, com base nos documentos disponibilizados pela 

Vice-Reitoria da UnB, a) uma contextualização da pandemia, b) a leitura histórica da pandemia, 

c) os principais pontos do plano de contingência e de retomada da UnB, d) as medidas de 

prevenção recomendadas pelas instâncias de governança da Covid-19 na UnB, e) a metodologia 

de acompanhamento da situação epidemiológica criada pela UnB e que tem norteado as 

decisões sobre retorno ou não às atividades presenciais, f) as instâncias e entidades responsáveis 

pelo acompanhamento e atualização da situação da pandemia no âmbito da UnB, e g) o método 

de avaliação de espaços criado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e aplicado 

nas demais UAs da UnB. De toda essa gama de documentos e informações foram extraídos e 

aqui reproduzidos, ipsis litteris, trechos mais relevantes para compor a parte inicial deste plano 

(itens 3 ao 9), em especial trechos do Plano de Contingência da Universidade de Brasília (UnB) 

para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 e do Guia de recomendações de biossegurança, 
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prevenção e controle da Covid-19 na UnB (COES/UnB) e do Plano geral de retomada das 

atividades na Universidade de Brasília (CCAR/UnB). 

Nesse sentido, antecedem a apresentação do plano de contingência propriamente dito os 

seguintes itens de estruturação: Contextualização, Leitura histórica da pandemia, Plano de 

contingência e de retomada da UnB, Medidas de prevenção para a comunidade, Metodologia 

de acompanhamento da situação epidemiológica, Responsabilidades, Método de avaliação dos 

espaços criado pela FAU/UnB. O propósito destes itens anteriores é fornecer um panorama 

mais amplo para melhor informar e conscientizar toda a comunidade acadêmica do IREL/UnB 

acerca da gravidade da pandemia no mundo, no Brasil e no Distrito Federal. 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma nota de 

Emergência em Saúde de Importância Internacional (ESPII) devido ao vírus Sars-CoV-2. O 

vírus foi primeiramente identificado como uma série de casos de pneumonia na cidade de 

Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Após uma semana, foi confirmado 

pelas autoridades chinesas que se tratava de um vírus com capacidade de causar em seres 

humanos infecções respiratórias, fato que foi comprovado com o registro de casos da nova 

doença em diversos países, estabelecendo-se, assim, uma pandemia em um curto intervalo de 

tempo. 

Os coronavírus (CoV) são um grupo de sete vírus pertencentes a mesma família que 

causam infecções respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus Sars-CoV-2 causa a 

doença covid-19. Esse novo vírus ainda apresenta características pouco conhecidas pela 

comunidade científica e de saúde, entretanto registra-se que, apesar da baixa letalidade, o vírus 

Sars-CoV-2 apresenta um amplo potencial de dispersão. Dessa forma, mesmo que os casos 

graves e de óbitos sejam registrados com maior frequência em populações de risco, com pior 

condição imunológica, o número de casos pode aumentar consideravelmente em um curto 

espaço de tempo, podendo rapidamente levar ao colapso a estrutura de saúde de um 

determinado local. 

Com a análise das perspectivas projetadas pelos organismos nacionais e internacionais 

de saúde quanto à covid-19 no Brasil e, após os primeiros registros de casos de covid-19 no 

país e de casos suspeitos ainda sem confirmação no Distrito Federal (DF) em março de 2020, a 
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Universidade de Brasília (UnB) iniciou o monitoramento ativo das informações a respeito da 

transmissão do novo coronavírus por meio do Ato do DAC no. 06/2020, o qual estabeleceu a 

criação do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19 (COES/UnB). 

Formado por especialistas de diversas áreas e representantes das unidades acadêmicas e 

administrativas, o COES/UnB foi criado com o objetivo de realizar ações, orientar e prestar 

consultoria, de forma sistematizada, no tocante às eventuais ocorrências relacionadas ao covid-

19 no âmbito da UnB. 

Desde março de 2020, com base nas análises epidemiológicas e orientações de 

biossegurança dos organismos nacionais e internacionais de saúde e do COES/UnB, a 

Universidade de Brasília tem emitido normas, diretrizes, orientações e recomendações a toda a 

comunidade universitária de forma a zelar pela integridade da saúde física e mental de seus 

membros, organizar as atividades administrativas e acadêmicas no contexto da pandemia de 

covid-19 e contribuir o desenvolvimento de iniciativas científicas e inovadoras no combate ao 

vírus. 

Considerando os normativos legais em âmbito federal e distrital e as orientações dos 

organismos nacionais e internacionais de saúde acerca das medidas de enfrentamento 

decorrente da emergência de saúde pública da covid-19, ressalta-se que a Universidade de 

Brasília vem adotando medidas institucionais em conformidade com critérios técnicos e 

científicos, buscando a continuidade adequada das atividades administrativas e acadêmicas. 

Todas as decisões institucionais estão sendo amplamente discutidas em âmbito colegiado, com 

a participação e representação de todos os segmentos da comunidade universitária. 

As normas, diretrizes, orientações, recomendações e ações institucionais são de amplo 

acesso a toda a comunidade universitária e também à sociedade por meio Repositório 

Institucional “Covid-19: UnB em Ação”. Além disso, elas são encaminhadas aos e-mails 

institucionais e também pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O acompanhamento da 

situação epidemiológica é realizado semanalmente pelo COES/UnB, com a publicação e a 

atualização periódica do “Boletim COES-COVID/UnB”, o qual também contempla as 

orientações de saúde e biossegurança para a comunidade universitária e o resumo das ações 

institucionais da Universidade desenvolvidas durante o período. No Repositório Institucional 

“Covid-19: UnB em Ação” também podem ser encontradas informações relativas ao 

funcionamento dos setores, às ações desenvolvidas pelos comitês e comissões internas e aos 

projetos e produtos desenvolvidos no âmbito da Universidade. 

http://repositoriocovid19.unb.br/
http://repositoriocovid19.unb.br/
http://repositoriocovid19.unb.br/comite-gestor-do-plano-de-contingencia-da-covid-19/
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4. LEITURA HISTÓRICA DA PANDEMIA 

As doenças emergentes e reemergentes têm se mostrado um desafio para a saúde 

pública. Nos últimos anos, cada vez mais doenças infecciosas emergem tendo, como agentes 

etiológicos, os microrganismos que vivem de formas adaptadas a hospedeiros animais, por 

vezes, em ambientes silvestres. Contudo, a tênue tensão entre o meio ambiente, incluindo a vida 

animal, e as provocações exercidas pelo crescimento exacerbado das relações de produção 

humana favorecem com que os seres humanos sejam expostos a microrganismos patogênicos, 

que viviam em algum equilíbrio nos hospedeiros animais em áreas silvestres, provocando 

desfechos clínicos inesperados na população humana, incluindo a morte. 

Dentre os agentes patogênicos capazes de causar pandemias, destacam-se os 

coronavírus (CHENG et al. 2007; GAO 2018). A família coronaviridae é composta por RNA 

vírus envelopados, encontrados em boa parte do mundo. As infecções pelos coronavírus são 

responsáveis por doenças agudas e crônicas em diversas espécies animais e causam nas pessoas 

afecções respiratórias, gastrointestinais, hepáticas e neurológicas. 

A maior parte das infecções por coronavírus em humanos são auto-limitadas e de baixa 

gravidade; porém estes vírus foram responsáveis por duas importantes epidemias na última 

década, com mais de 10 mil óbitos reportados: a Síndrome Respiratória Aguda Grave [(SRAG) 

- Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV)], em 2009; e a Síndrome 

respiratória do Oriente médio [Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)], 

em 2012. Assim, estes agentes etiológicos ganham importância dada sua morbi-mortalidade e, 

por conseguinte, seus efeitos sociais e econômicos nocivos às sociedades. 

 Em 31 de dezembro de 2019, um surto de pneumonia em 27 pessoas foi registrado em 

Wuhan, na província de Hubei, China. Inicialmente de origem desconhecida, os primeiros 30 

dias da epidemia causada pelo “novo coronavirus 2019” (nCoV-19) - posteriormente nomeado 

como SARS-CoV-2 - registrou mais de 400 casos de “Doença pelo coronavírus 2019” (Covid-

19). Apesar das medidas de contenção adotadas, em menos de um mês dos primeiros registros, 

casos de Covid-19 foram reportados na Tailândia, Japão, Coréia do Sul, Vietnã, Singapura e 

Estados Unidos da América. 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma 

nota de Emergência em Saúde de Importância Internacional (ESPII) devido a casos humanos 
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de uma doença respiratória causada por um vírus emergente, o Sars- CoV-2. Após uma semana, 

foi confirmado pelas autoridades chinesas que se tratava de um vírus com capacidade de causar, 

em seres humanos, infecções respiratórias. Esse novo vírus ainda provoca uma doença com 

características pouco conhecidas; mesmo com quase um ano da emergência do Sars-CoV-2 

como ESPII, ainda se conhece pouco sobre a Covid-19. 

No começo, desde que emergiu a Covid-19, medidas como (i) o uso de soluções 

antissépticas, como álcool-gel ou mesmo sabão e água; (ii) o uso de equipamentos de proteção 

individual, como luvas e máscaras; (iii) o distanciamento social voluntário, como também 

regulado por gestores públicos; (iv) a redução da mobilidade urbana e (v) notícias diárias fazem 

parte das atividades cotidianas de grandes contingentes populacionais no mundo como 

estratégias de controle da pandemia. Além disso, um esforço que inclui (a) contingentes de 

profissionais técnicos para registros da ocorrência de casos e óbitos, (b) produção e uso de 

diferentes testes para diagnóstico laboratorial, (c) produção e uso de equipamentos hospitalares, 

(d) monitoramento e rastreamento de contatos dos casos suspeitos, (e) desenvolvimento de 

sistemas de informação, e (f) retração econômica e adaptação da população ao “novo normal” 

se fizeram presentes na sociedade do globo para tentar entender a dinâmica natural dessa doença 

no mundo e, finalmente, contê-la. 

Desde que surgiu, continentes inteiros têm sofrido, em especial, o Europeu e Americano. 

Na Europa, países como a Itália e Espanha sucumbiram a milhares de óbitos diários nos seus 

territórios por várias semanas logo no início da pandemia, bem como nas Américas, os Estados 

Unidos da América apresentaram fortes baixas, com maior impacto nas populações mais 

vulneráveis de bairros populosos das suas metrópoles. 

No Brasil, em geral, e também no Distrito Federal, estamos enfrentando taxas elevadas 

de transmissão, de número de casos e de número de mortes. Infelizmente, ainda não se sabe a 

direção e a magnitude real dessa emergência de saúde pública internacional, bem como quando 

e como a mesma terminará sem que haja uma solução farmacológica sustentável e de rápida 

implementação. 

Enquanto as vacinas não chegam, vale a pena salientar que as vacinas compõem um 

arsenal de medidas de controle para o combate as doenças infecciosas, e apesar de 

historicamente terem sido a grande arma de diversas epidemias, as medidas não farmacológicas, 

tais como, distanciamento social, redução da mobilidade, uso de máscaras, uso de soluções 
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antissépticas, incluindo água e sabão e, proteção social à população mais vulnerável, ainda são 

as principais ferramentas de controle hoje a serem adotadas. 

 

5. DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E DE RETOMADA DA UNB 

A Universidade de Brasília elaborou diretrizes gerais como modelo de retomada das 

atividades presenciais, quando autorizadas. O objetivo do modelo de retomada é possibilitar o 

cumprimento pleno da missão institucional da Universidade de Brasília, tendo em vista as suas 

atividades finalísticas baseadas na tríade de ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, e, 

sobretudo, zelar pela saúde e segurança de todos os membros da comunidade da Universidade 

de Brasília. 

As diretrizes consideram a divisão da pandemia em quatro fases distintas, com 

atividades específicas para cada fase. São as fases de Preparação e Alerta, de Contenção, de 

Transmissão Sustentada e Recuperação. 

A fase de Preparação e Alerta é a primeira fase e que deve ser iniciada o mais 

brevemente possível. Corresponde a fase onde a epidemia ainda não foi instalada no cenário de 

risco, mas demanda preparação e alerta para acompanhar os casos em outros cenários e sua 

distribuição, bem como, agilizar atividades para impedir sua entrada no cenário considerado. 

A fase de Contenção começa a partir da confirmação do primeiro caso no cenário de 

interesse. Essa fase se prolonga até o somatório de casos representar ameaça à saúde pública 

local. O objetivo dessa fase é realizar a contenção dos casos e tentar impedir a propagação da 

epidemia. 

Na terceira fase, de Transmissão Sustentada, os casos estão em crescimento, com 

transmissão sustentada. É o momento em que impedir a epidemia não tem mais sentido. O 

objetivo dessa fase é tentar evitar maiores danos, incluindo casos graves ou óbitos. De acordo 

com Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Centro Nacional de Imunização e Doenças 

Respiratórias, podemos dividir essa fase em três etapas: 

• Subfase de Surtos localizados; 

• Subfase de Aceleração; 

• Subfase de Desaceleração. 
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A quarta e última fase, a de Recuperação, se inicia a partir da queda no número de casos 

até a volta ao estágio inicial ou manutenção de patamar baixo. Tendo como objetivo a reflexão 

sobre o que foi aprendido durante a epidemia e o delineamento de novas ações que possam ser 

realizadas em casos semelhantes. Essa fase será dividida em três subfases: 

Subfase inicial; 

Subfase parcial; 

Subfase completa. 

Uma vez na fase de Recuperação, quando o número de casos terá uma queda por todo 

o país, os seguintes tópicos irão contemplar os níveis de retorno para cada categoria e atividades 

presentes dentro dos campi da UnB. 

A. Subfase inicial 

Seguindo a linha de cada fase da epidemia, citadas neste documento, a abordagem inicial 

a ser implementada nos campi é da organização das atividades em cenários. Como descreve o 

Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Estratégias para a abordagem da Subfase inicial da fase de Recuperação 

 

Fonte: DASU/DAC (2020, p. 31) 

Dentro da primeira subfase do retorno às atividades, ainda há a necessidade de 

contemplar a possível redução no quantitativo de servidores, haja vista o possível afastamento 

das atividades presenciais daqueles servidores em condição de risco, servidoras gestantes e 

lactantes, servidores com doenças crônicas ou autoimunes e responsáveis pelo cuidado de 

paciente com Covid-19. 

B. Subfase parcial 
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A segunda subfase será de retomada parcial inicial da área acadêmica com as atividades 

de pesquisa e extensão (Quadro 2). 

Quadro 2: Estratégias para a abordagem da Subfase parcial da fase de Recuperação 

 

Fonte: DASU/DAC (2020, p. 32) 

C. Subfase completa 

Por fim, nessa subfase os casos estarão formalizados, tendo em vista o nível de risco 

presente em cada subfase (Quadro 3). Nela, haverá a retomada integral das atividades 

acadêmicas, consequentemente, com todas as atividades de pesquisa e extensão. 

Quadro 3: Estratégias para a abordagem da Subfase completa da fase de Recuperação 

 

Fonte: DASU/DAC (2020, p. 32) 

É importante salientar que o modelo de retomada prevê aumento gradual de 

presencialidade, inversamente proporcional à evolução dos níveis da epidemiologia, garantindo 

que, em nenhum momento, ocorra uma situação epidemiológica grave e, ao mesmo tempo, uma 

alta presencialidade nos campi da Universidade de Brasília. 

A diretriz dinâmica diz respeito à transição entre as etapas do plano. A transição poderá 

ocorrer em uma via de mão dupla, isto é, o modelo pode tanto PROGREDIR e caminhar no 

sentido de um maior grau de presencialidade da comunidade acadêmica nos quatro campi, 

quanto ele pode também REGREDIR, e caminhar para um grau de presencialidade menor. A 

duração, progressão ou regressão de etapas ao longo do tempo baseia-se na evolução da 
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pandemia da covid-19 e será definida, prioritariamente, a partir do monitoramento de 

indicadores de avaliação de retomada para a UnB e dos critérios básicos de biossegurança, 

conforme estabelecido pelo COES/UnB no Guia de Biossegurança. De um modo geral, 

qualquer cenário de execução das atividades administrativas e acadêmicas de forma presencial 

pode somente ocorrer quando o Distrito Federal estiver em uma situação de baixo risco. 

 

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA A COMUNIDADE 

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no momento não 

há tratamento específicos para a infecção humana pelo Sars-CoV-2. E apesar de haver vacinas, 

o Brasil se encontra com limites nas matérias-primas necessárias para sua fabricação em 

território nacional. Dessa forma, apesar de iniciada, a vacinação segue em ritmo lendo. Nesse 

sentido, as seguintes medidas devem ser tomadas para prevenção: 

• Higienização correta e frequente das mãos com água e sabão ou com antissépticos à 

base de álcool 70; 

• Manutenção da etiqueta respiratória (ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o 

cotovelo flexionado ou com um lenço descartável; em seguida, descartar o lenço e 

higienizar as mãos); 

• Atenção no sentido de evitar os toques no rosto e nos olhos com as mãos não 

higienizadas; 

• Atenção a sintomas associados a quadros respiratórios (febre, tosse e dificuldade de 

respirar) e; isolamento, por 14 dias, do(a) familiar que apresentar sintomas respiratórios 

agudos compatíveis com a Covid-19, a fim de evitar a propagação da doença no meio 

familiar, conforme recomendações oficiais; 

• Seguir rigorosamente as recomendações de distanciamento social, quando aplicadas. 

• Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas associados a quadros respiratórios. 

Sobre o uso de máscaras, os documentos produzidos pela UnB até o momento, datados 

de 2020, encontram-se um pouco defasados em relação ao conhecimento acumulado e já 

disponível no momento de elaboração desde documento. Por esse motivo, reproduzimos, a 

seguir (Quadro 4), uma síntese desse conhecimento por meio de uma notícia veiculada pelo 

canal Outra Saúde (https://outraspalavras.net/outrasaude/), em 24/maio/2021: 

Quadro 4: Estudos e orientações recentes sobre o uso de máscaras 

https://outraspalavras.net/outrasaude/
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Pesquisadores do Instituto de Física da USP testaram a eficiência 

de 227 máscaras encontradas em lojas e farmácias brasileiras. O estudo, 

publicado no periódico Aerosol Science and Technology, incluiu desde 

respiradores PFF2 até as mais variadas máscaras de tecido, analisando 

sua capacidade de filtrar partículas de aerossol do mesmo tamanho das 

que carregam o coronavírus. 

O resultado está descrito em uma reportagem da BBC e mostra 

uma diferença enorme entre os produtos. Enquanto as PFF2 filtraram 

nada menos que 98% das partículas, as de algodão retiveram, em média, 

apenas 40% delas. Mas, como não há nenhuma certificação para 

máscaras de pano, entre elas há opções melhores e outras péssimas: 

algumas filtram 70% das partículas, e outras, míseros 15%. As que 

tinham apenas uma camada protegem mal; as que têm costuras na frente 

(que são muito comuns) também são menos eficientes.   

Quanto às máscaras cirúrgicas, os dados devem ser interpretados 

com cautela. A pesquisa indicou uma filtragem de 89%, mas a medição 

leva em conta apenas o material, sem considerar as falhas de vedação 

que esse produto normalmente tem. Com os enormes vãos que 

costumam ficar nas laterais, esse percentual certamente não é atingido 

na prática. Mas a mensagem é que, se estiver muito bem ajustada, essa 

também é uma boa opção de proteção. O ajuste é fundamental em 

qualquer máscara usada e, como já dissemos por aqui, uma forma de 

melhorar a vedação nas cirúrgicas é acrescentar uma máscara de tecido 

por cima. 

Embora no início da pandemia a escassez de equipamentos de 

proteção individual fosse um problema, hoje a situação é bem distinta. 

Há mais de 60 fabricantes brasileiros de PFF2, e a produção nacional 

triplicou em um ano. Os preços também não são proibitivos: em lojas 

de materiais de construção, é fácil encontrar PFF2 por cerca de R$ 3,00 

a unidade e, fora do ambiente hospitalar, é possível reutilizar esse 

respirador, em média, dez vezes. É importante lembrar que as máscaras 

de tecido também têm vida útil limitada – a Anvisa recomenda no 

máximo 30 lavagens, pois com o tempo a trama começa a se abrir.  

Recomendamos o site PFF para Todos, que mapeia a 

disponibilidade e o preço da PFF2 em lojas físicas e virtuais de todo o 

país. 

Fonte: Outra Saúde (2021) 

Além do uso da máscara adequada, o Plano de Contingência da UnB recomenda as 

seguintes medidas de higiene pessoal e de higienização geral adicionais: 

a) Manter a etiqueta respiratória e a frequente higiene das mãos nos locais de trabalho. 

b) Realizar a higienização frequente de superfícies e objetos no ambiente de trabalho, 

lembrando-se de, neste período, evitar o seu compartilhamento. 

c) Priorizar o uso de ventilação natural nos ambientes de trabalho, evitando o uso de 

condicionadores de ar e, sempre que possível, deixando a maior quantidade possível de 

janelas abertas. 
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d) Negociar com equipes e chefias imediatas escalas de trabalho em horários alternativos, 

de modo que servidores(as), colaboradores(as) e discentes não estejam todos ao mesmo 

tempo no local de trabalho, utilizem máscaras de tecido e evitem aglomerações 

desnecessárias em qualquer tipo de ambiente. 

 

7. METODOLOGIA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

 O Situation Report (SITREP) é um material técnico que acompanha e apresenta análises 

epidemiológicas dos casos, óbitos, insumos entre outras informações disponibilizadas através 

dos bancos de dados e painéis de monitoramentos oficiais. Seu objetivo é reportar diariamente 

ou semanalmente, dependendo da frequência, a ocorrência e a situação do cenário atual da 

pandemia da Covid-19. 

Os dados são analisados através da Calculadora do Número Efetivo de Reprodução 

Tempo Dependente. Esta calculadora estima o número básico de reprodução de casos tempo 

dependente - R(t). A estimativa do R(t) é uma medida chave de quão rápido o vírus está se 

espalhando em uma determinada população ao longo do tempo da epidemia. Corresponde ao 

número médio de pessoas infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o R(t) estiver acima de 1,0, 

indica que o vírus está espalhando na população e quando o R(t) está abaixo de 1.0, indica que 

o vírus está perdendo a capacidade de identificar uma pessoa susceptível e infectá-la. 

Cumpre destacar que a análise somente do R(t) não caracteriza um determinado 

território em relação à gravidade do contágio. Deve-se levar em consideração o R(t) e o número 

absoluto de casos. Por exemplo, um estado com 1000 novos casos por dia e R(t) = 1,0 está 

provavelmente em pior situação do que um estado com 10 novos casos por dia e R(t) = 1,1. O 

pior cenário é R(t) > 1 e muitos casos novos por dia. 

O SITREP da Sala de Situação da UnB é apresentado em seis esferas distintas: Mundial, 

Países Africanos que compõem a CPLP2, Federal, Estadual, de Populações Privadas de 

Liberdade e Atualidades. 

O Situation Report, atualmente, vem sendo divulgado no Boletim Epidemiológico do 

COES/UnB, com atualizações semanais. Todas as versões e atualizações estão disponíveis no 

seguinte link (https://sds.unb.br/relatorios-de-

situacao/?view_mode=cards&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=

&paged=1&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription). 

https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/?view_mode=cards&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=&paged=1&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/?view_mode=cards&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=&paged=1&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/?view_mode=cards&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=&paged=1&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription
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8. RESPONSABILIDADES 

Segundo o Plano de Contingência da Universidade de Brasília (UnB) para 

Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, há uma cadeia de comando para enfrentamento da 

Covid-19, com vários agentes envolvidos e níveis para resposta. O comando geral fica no 

próprio Gabinete da Reitoria (GRE) e nos Decanatos. Em apoio direto ao comando geral estão 

o Comitê Gestor do Plano de Contingência para enfrentamento da Covid-19 (COES-UnB) e o 

Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão (CPIE). 

Os agentes envolvidos no plano são: 

• Sala de situação de saúde da Faculdade de Ciências da Saúde (FS). 

• Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU). 

• Secretaria de Comunicação (Secom). 

• Empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de manutenção e limpeza, 

prepostos e gestores de contrato e fiscais. 

• Educação à distância (EAD). 

• Empresa, preposto, gestor do contrato e fiscais dos serviços de segurança e 

portaria da UnB. 

• Prefeitura da UnB. 

• Diretório Central de Estudantes (DCE). 

• Faculdades, Institutos e campi de Ceilândia, Gama e Planaltina. 

• Núcleo de Atenção à Saúde. 

• Decanato de Gestão de Pessoas (DGP). 

• Decanato de Ensino de Graduação (DEG). 

Cada agente possui, no Plano de Contingência da UnB, uma série de níveis para 

resposta, com atividades específicas a serem desempenhadas. Para maiores informações, 

recomenda-se o acesso direto ao referido Plano de Contingência, disponível no website oficial 

da UnB. 

Vale lembrar que, segundo o COES, a implementação de medidas de biossegurança, 

bem como da execução do plano de retomada, envolve um conjunto de ações individuais e 

coletivas que devem ser adotadas de forma integrada, a fim de assegurar condições de trabalho, 

ensino e convivência mais seguras para toda a comunidade da UnB. É de responsabilidade de 
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todos (individual ou coletivamente) a observação das normas, bem como a comunicação de 

quaisquer dificuldades de implementação dos procedimentos considerados essenciais para a 

retomada segura de atividades presenciais. Como consta do Plano de Retomada de Atividades 

do CCAR, trata-se de “um esforço solidário e colaborativo para a preservação e a integridade 

da saúde física e mental de todos”. 

Todas as ações devem estar o mais bem organizadas possível pelos gestores das 

Unidades Acadêmicas (UAs) e administrativas, que também devem observar as 

recomendações, previamente, emanadas do COES-Covid-19/UnB. Portanto, caberá às 

instâncias acadêmicas e administrativas da UnB, através de deliberações de suas respectivas 

congregações ou colegiados equivalentes, definir o escopo das atividades presenciais a serem 

realizadas, à luz dessas documentações e respectivas recomendações. 

Todas as UAs deverão implementar medidas de biossegurança adicionais (de acordo 

com suas particularidades) visando atender às especificidades dos trabalhos ali executados, 

considerando a área e o número de pessoas que precisam estar no ambiente simultaneamente e 

eventuais necessidades de atendimento ao público (interno ou externo). 

Previamente ao retorno, o gestor da UA, em consonância com os chefes de unidades 

e/ou coordenadores dos prédios, deverá refletir sobre as ações, que sumarizamos conforme 

proposto neste guia, no item final “Autorreflexão”. 

Compete a todas as empresas terceirizadas que atuam de forma permanente na UnB e/ou 

acessam os campi de forma esporádica, para fins de prestação de serviços, o atendimento aos 

requisitos descritos no Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da 

Covid-19 na UnB, bem como às normativas aplicáveis às suas atividades, inclusive os 

protocolos de medidas definidos pelos comitês, pelo Estado, pelas Agências Reguladoras, pelo 

Ministério Público e pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

Recomenda-se que todas as unidades avaliem o desenvolvimento das atividades 

presenciais e informem, periodicamente, o quantitativo de pessoas envolvidas, 

preferencialmente, com a especificação do risco em cada atividade realizada no modo 

presencial. Com base nestes levantamentos, o CCAR poderá dimensionar a frequência do 

serviço de limpeza e a descontaminação em áreas comuns e específicas, conforme as 

recomendações deste guia. 
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A comunidade acadêmica (CA) da UnB deve ser instruída, através de ações 

informativas, sobre a necessidade de autoavaliação a respeito dos sintomas mais comuns da 

Covid-19 (cefaleia, tosse, mialgia, fadiga, febre, calafrios, congestão nasal, coriza, distúrbios 

de olfato e paladar) e sobre a necessidade de, mesmo antes da confirmação do diagnóstico, se 

afastar, imediatamente, da convivência social e de comunicar a suspeita ao responsável 

imediato (através dos Sistemas de Vigilância Ativa, disponível no link 

https://sds.unb.br/migracao-da-vigilancia-ativa-unb-hub-para-o-aplicativo-guardioes-da-

saude/) para as providências cabíveis e devida notificação e monitoramento. Conforme 

informado pela Vice-Reitoria em evento online transmitido pela UnBTV em 24 de maio de 

2021, cada Unidade Acadêmica receberá um fluxo de procedimentos a serem tomados caso 

identifiquem casos de suspeita ou confirmação de Covid-19 em suas instalações ou atividades.  

Nesse sentido, visando ampliar o acesso à informação e atribuir responsabilidade 

coletiva pelo acompanhamento do quadro sanitário geral, o Subcomitê de Comunicação 

(SCCO/COES/UnB) produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da 

pandemia de covid-19. As matérias jornalísticas e os conteúdos publicado sobre o assunto 

podem ser acessados pelos seguintes links: 

• Portal da UnB (www.unb.br) 

• Covid-19: Boletim da UnBTV (www.encurtador.com.br/ruF12) 

• UnBNotícias Saúde (https://www.noticias.unb.br/125-saude) 

• UnBCiência (www.unbciencia.unb.br) 

• Facebook (oficialUnB, https://www.facebook.com/oficialUnB/) 

• Instagram (@unb_oficial, https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br) 

• Twitter (@unb_oficial, https://twitter.com/unb_oficial) 

Os sintomas desse tipo de vírus são semelhantes aos da gripe, que incluem: tosse, febre, 

coriza, garganta inflamada, dor de cabeça, dificuldades respiratórias e pneumonia (BRASIL, 

2020a). 

A transmissão acontece principalmente entre o contato pessoa-pessoa através da 

inalação de gotículas liberadas no ar ao tossir ou ao espirrar (ZHOU et al., 2020a). Estudos mais 

recentes levaram a OMS a reconhecer a possibilidade de transmissão do vírus pelos chamados 

“aerossóis”, ou seja, partículas microscópicas (menores do que as gotículas) liberadas pela 

respiração e pela fala e que ficam suspensas no ar por até 3 (três) horas. Essa informação leva 

à conclusão de que mesmo o distanciamento de 1 a 2 metros entre pessoas pode não ser 

https://sds.unb.br/migracao-da-vigilancia-ativa-unb-hub-para-o-aplicativo-guardioes-da-saude/
https://sds.unb.br/migracao-da-vigilancia-ativa-unb-hub-para-o-aplicativo-guardioes-da-saude/
http://www.unb.br/
http://www.encurtador.com.br/ruF12
https://www.noticias.unb.br/125-saude
http://www.unbciencia.unb.br/
https://www.facebook.com/oficialUnB/
https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br
https://twitter.com/unb_oficial
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suficiente para evitar a transmissão e o contágio da Covid-19, principalmente em locais 

fechados que não tenham um sistema de ventilação natural ou de renovação de ar. 

Sobre tratamentos, é importante frisar que ainda não há tratamento específico para a 

cura da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). No entanto, deve-se adotar 

medidas de suporte (BRASIL, 2020a). 

Orienta-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais e o adequado 

manejo clínico. Em caso de suspeita para influenza, recomenda-se não retardar o tratamento 

para amenizar os sintomas (BRASIL, 2020b). 

Em casos suspeitos ou confirmados por Covid-19, que não necessitam de hospitalização, 

a opção recomendada é o isolamento domiciliar. Esses pacientes devem receber orientações 

sobre controle de infecção, prevenção de transmissão e ficar atento aos sinais de alerta: febre, 

taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispneia. A presença de qualquer desses sinais de alerta 

deverá determinar o retorno imediato ao hospital, principalmente ao se tratar de pacientes com 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), como diabetes, hipertensão e, 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). 

  

9. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS, CRIADO PELA FAU/UNB 

Visando contribuir para o planejamento da reocupação de espaços físicos da UnB, a 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) elaborou, a partir de sua experiência e seu 

próprio estudo de caso, o Guia Metodológico para Avaliação de Ambientes de Ensino Pós-

Covid: Estudo de Caso da FAU. Esse Guia foi adotado pela alta administração da UnB como 

referência para o planejamento de espaços das demais Unidades Acadêmicas (UAs) de todos 

os seus campi. 

Muitos ambientes de ensino tiveram suas rotinas alteradas com a chegada da pandemia 

do novo Coronavírus. No contexto da Universidade de Brasília (UnB), que está desde de março 

de 2020 desenvolvendo atividades remotas, também estão sendo desenvolvidas uma série de 

atividades de planejamento visando à reocupação responsável do Campus. Neste sentido, este 

presente documento tem por objetivo informar todas as atividades desenvolvidas pelo 

subcomitê de infraestrutura e serviços da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da 
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UnB, no âmbito do Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação 

(CCAR). 

O levantamento de práticas e recomendações identificou 5 (cinco) fatores essenciais na 

reocupação: Distanciamento social, Higienização, Ventilação, Circulação e triagem, e 

Sinalização. Para cada um desses fatores, estabeleceram-se uma série de ações a serem tomadas: 

Distanciamento social: 

• Adotar turnos na ocupação de espaços. 

• Designar espaços de trabalho e armazenamento individuais (ao invés de 

compartilhados). 

• Nos ambientes de trabalho, distanciamento mínimo de 2m entre pessoas, mesas. 

• Nas salas de aula, interditar assentos de forma intercalada. 

• Fechar espaços compartilhados ou escalonar o uso e restringir o número de pessoas. 

• Para ambientes externos, grandes aglomerações e vias de passagem, com ventilação 

adequada, adotar o parâmetro de 4m²/pessoa. 

• Instalar barreiras físicas, como proteções contra espirros, onde for difícil adotar o 

distanciamento social. 

Higienização 

• Obrigatoriedade do uso de máscaras. 

• Desinfecção periódica dos ambientes e dos equipamentos, com cronograma. 

• Limitar o uso de objetos compartilhados. 

• Incentivar os alunos, professores e funcionários a limparem objetos e superfícies 

compartilhados antes do uso. 

• Incentivar os alunos, professores e funcionários a usar toalhetes desinfetantes para 

limpar objetos e superfícies compartilhados antes do uso. 

• Incentivar a lavagem das mãos, com instalação de pias adicionais e dispensers de álcool 

em gel ou sabonete. 

Ventilação 

• Adotar atividades ao ar livre, quando possível. 

• Abrir janelas. 

• Quando não possível, forçar ventilação cruzada, por meio de exaustores. 
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• Proibir o uso de salas sem ventilação adequada, como salas no subsolo sem dispositivos 

para troca de ar. 

• Substituição de filtros de ar condicionado comuns por filtros hospitalares. 

• Ventilação adequada ao usar produtos de limpeza. 

Circulação e triagem 

• Designar fluxos de circulação, entrada e saída. 

• Limitar usuários por local de circulação, simultaneamente. 

• Eliminar barreiras à circulação. Por exemplo, instalar portas automáticas. 

• Triar os usuários nas entradas dos edifícios, com instalação de câmeras térmicas de 

infravermelho, ou tendas de aferição de temperatura. 

Sinalização 

• Instalar guias, como fita adesiva no chão, e placas nas paredes para garantir que as 

pessoas permaneçam afastadas. 

• Sinalizar instruções de como colocar e retirar máscaras, como lavar as mãos, etc. 

No Guia Metodológico da FAU consta uma planilha eletrônica visando a classificação 

dos espaços sob o ponto de vista das práticas e recomendações. Esta classificação busca agrupar 

espaços por níveis de complexidade (A - baixa, B - média e C - alta) as medidas a serem 

adotadas para a retomada da utilização destes recintos para minimizar os riscos de contágio. 

 

A 

 Manter sempre portas e janelas abertas; 

 

Distanciamento entre os ocupantes do espaço (1,5m no mínimo) no acesso, saída e 

circulação; 

 

Modificação do layout das mesas e cadeiras para atender o distanciamento de 1,5m dos 

ocupantes; 

 

Separação ou regulação dos fluxos de circulação; 

 

Higienização constante das superfícies e equipamentos. Manter a limpeza e 

desinfecção de equipamentos e maquinários coletivos após a utilização por usuário. 

   

 

B 

  

 

Além de todas as outras citadas para o Nível A: 

 

Verificar a possibilidade de manutenção das janelas com a possibilidade de troca das 

esquadrias para permitir o seu funcionamento; 

 

Verificar a possibilidade de inserir divisórias acrílicas em mesas de múltiplo 

uso/orientação. 
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C 

  

Além de todas as outras citadas para o Nível A e B: 

 

Verificar Possibilidade de Abertura de Novas Portas e/ou Janelas; 

 

Verificar a Possibilidade de Instalação de Ar Condicionado com Filtros Específicos 

(NBR/ASHRAE); 

 

Verificar Possibilidade de Interdição do Ambiente. 

 
Fonte: FAU (2020, p. 26-28) 

Os critérios de classificação utilizados foram: 

• Possibilidade de Higienização Constante das Superfícies 

• Possibilidade de Abertura de Janelas e Portas 

• Dependência de Condicionamento Artificial para Funcionamento 

Para cada classificação de risco, foram estabelecidas as medidas a serem adotadas 

buscando a retomada da ocupação do recinto. Destaca-se que a utilização de máscaras, 

disponibilização de produtos para higienização pessoal e de objetos, controle de fluxos internos 

e externos aos ambientes, sinalização educativa e informativa, dentre outras recomendações, 

foram consideradas como medidas obrigatórias – não entrando na classificação dos ambientes. 

A FAU disponibilizou, ainda, uma planilha eletrônica disponível para ser utilizada como 

base para avaliação de ambientes universitários (Figura 1). Ao inserir a metragem de cada 

espaço e responder aos critérios de classificação, essa planilha classifica e calcula 

automaticamente o grau de complexidade de cada espaço e o número máximo de pessoas por 

espaço (ainda sem considerar mobiliários internos). Essa planilha foi utilizada para estimar o 

grau de complexidade e estabelecer o máximo de pessoas por espaço do IREL. Vale notar que 

o cálculo automático gerado pela planilha é uma estimativa a ser adaptada em cada Unidade 

Acadêmica (UA), considerando-se as especificidades de suas ações e espaços. 

 

Figura 1: Modelo da planilha desenvolvida pela FAU/UnB para a avaliação de espaços 



25 
 

 

 

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA DO IREL 

O presente Plano de Contingência de Retomada das Atividades do Instituto de Relações 

Internacionais (IREL), da Universidade de Brasília (UnB) tem o duplo objetivo de (i) esclarecer 

e orientar a comunidade do IREL/UnB sobre as ações definidas para a manutenção de um 

ambiente institucional seguro e saudável no contexto da pandemia do Covid-19, considerando 

as especificidades de seus espaços e instalações, e (ii) fornecer “informações, orientações, 

recomendações e medidas voltadas à prevenção, minimização de riscos e cuidados” associados 

ao eventual retorno de quaisquer atividades presenciais, parciais ou integrais, quando 

autorizado pelas instâncias superiores da UnB, de forma segura e organizada, no contexto da 

pandemia da Covid-19. (COES, 2020) 
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O combate ao Covid-19 no âmbito das Unidades Acadêmicas da UnB, inclusive no 

IREL/UnB, será um combate em nível de atenção primária, ou seja, por meio de ações 

individuais e comunitárias extremamente simples tais como lavar as mãos constantemente, 

manter o distanciamento social, respeitar o limite máximo de pessoas nos espaços identificados, 

caminhar pelo interior do prédio nos sentidos indicados por setas no chão, manter portas e 

janelas abertas, usar máscaras, manter a etiqueta indicada para espirros e tosses, entre outras 

ações bastante ao alcance de qualquer uma/um de nós. Para essas ações, não há necessidade 

nenhuma de especialização em epidemiologia, ou qualquer outra área de conhecimento afim. 

Teremos de nos organizarmos, coletivamente, para monitorar essas ações e medidas. Caso seja 

possível, teremos todas condições de fazer uma boa vigilância dos espaços do IREL/UnB. 

Vale lembrar que as medidas de vigilância indicadas neste plano serão tomadas, pelo 

menos na atual administração da UnB, somente no momento em que o perfil epidemiológico 

da pandemia permitir o retorno seguro e gradual da comunidade acadêmica. Durante o retorno, 

quando autorizado, organizado em fases e subfases, caso haja alterações epidemiológicas 

relevantes em Brasília ou no DF (por exemplo, situações de elevação das taxas de transmissão, 

do número de casos, etc.), teremos de retroceder nas fases e subfases e eventualmente retomar 

os trabalhos remotos. Alertas sobre alterações dos níveis epidemiológicos virão da alta 

administração da Universidade, e estarão disponíveis pelos canais de comunicação acima 

indicados, e nós do IREL agiremos conforme esses alertas e suas respectivas declarações de 

entrada e/ou saída de fases e subfases pelas instâncias superiores. 

Em síntese, o Plano apresentado a seguir será colocado em prática, com seus protocolos 

e orientações, somente quando as instâncias competentes da UnB decretarem a entrada da 

instituição na fase de Recuperação, seja em sua Subfase inicial, parcial ou completa, 

apresentadas no item 5. Plano de Contingência e de Retomada da UnB, acima. Vale frisar que 

na Subfase inicial haverá uma retomada inicial de 100% das áreas administrativas 

essenciais à resposta ao Covid-19, acompanhada da suspensão completa de atividades não 

essenciais. Na Subfase parcial, haverá retomada de 50% da circulação de alunos nos campi, 

acompanhada da retomada de 50% de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Já na 

Subfase completa, haverá o acesso regular para todas à circulação nos campi e as atividades 

acadêmicas estarão normalizadas. Nunca é demais lembrar que as fases e subfases previstas no 

Plano de Contingência da UnB podem avançar ou regredir, conforme a situação epidemiológica 

no mundo, no Brasil e, mais particularmente, no Distrito Federal. 
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Portanto, o IREL/UnB deverá trabalhar para preparar as condições necessárias para a 

execução do Plano apresentado a seguir, quando autorizada pelas instâncias superiores da 

Universidade. Entre todas as condições necessárias para uso do edifício, destaca-se a 

obrigatoriedade do uso de máscara adequada cobrindo nariz, boca e queixo, a manutenção da 

distância mínima de 2,0 m entre pessoas, e a higienização constante das mãos com álcool gel 

70 disponibilizado em diversos pontos da parte interna do edifício. 

 

a. Introdução e apresentação 

O Instituto de Relações Internacionais (IREL) está localizado no campus universitário 

Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), nas mesmas instalações do Instituto de 

Ciência Política (IPOL), compondo o edifício ou prédio do IPOL/IREL. Trata-se de um edifício 

construído com fachada e área interna em linhas retas, e pátios internos de convivência abertos. 

Durante a duração da pandemia, como orientação básica, recomenda-se estudar a 

possibilidade de que todas as pessoas que ingressarem nas dependências do IREL/UnB tenham 

suas temperaturas aferidas no momento da entrada, utilizem máscaras adequadas cobrindo boca 

e nariz (com forte recomendação de uso da máscara PFF2), mantenham distância social mínima 

de 2,0 (dois) metros enquanto estiverem nas dependências do edifício, façam uso de álcool em 

gel 70 nas mãos antes e depois de tocarem em pessoas e/ou objetos pessoais/compartilhados. 

Em todas as salas e espaços fechados dentro dos quais esteja presente 1 (uma) ou mais pessoas 

será exigida a manutenção de todas as portas e janelas abertas para garantir a devida circulação 

de ar, sem exceção. 

A seguir, apresentam-se dados referentes à área construída e às plantas do piso térreo e 

piso superior do edifício IPOL/IREL, com base nas quais classificamos os espaços do 

IREL/UnB. 

• Área Construída Bruta Pavimento Superior: 2.002,08m2 

• Área Construída Bruta Pavimento Térreo: 2.234,08m2 

• Área Total Construída: 4.236,16m2 

 

Espaço físico do IREL 
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Com o objetivo de facilitar a localização dos espaços físicos indicados na listagem a 

seguir, consideraremos a orientação geográfica do prédio do IPOL/IREL com uma de suas 

extremidades voltadas para o Norte e outra de suas extremidades voltada para o Sul (Figura 2). 

Figura 2: Extremidades Norte e Sul do prédio do IPOL/IREL 

 

Fonte: Google Maps (visão satélite) 

A partir da imagem acima, apresenta-se, a seguir (Figura 3), a planta do andar térreo do 

prédio do IPOL/IREL, com rotação de 90º no sentido horário, estando a ala Sul fixada à 

esquerda e a ala Norte fixada à direita, e estando as áreas de acesso e hall oeste fixadas na parte 

superior da figura, e as áreas de acesso e hall leste fixadas na parte inferior da figura. A partir 

dessa planta, localizaremos todos os espaços do IREL e suas respectivas metragens em m2, 

passo preliminar para a classificação dos níveis de complexidade e de ocupação máxima por 
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espaço. Essas informações foram necessárias para alimentar a planilha eletrônica elaborada pela 

FAU/UnB2. 

Figura 3: Planta da área térrea do prédio do IPOL/IREL 

 

Fonte: Documentos internos do IREL/UnB 

 

Andar Térreo do IREL/UnB: localização dos espaços no sentido Sul-Norte do edifício 

• Acesso Oeste às portas de entrada/saída do edifício do IPOL/IREL (med. 24 m2) 

• Hall Oeste de entrada/saída do edifício do IPOL/IREL (med. 26 m2) 

• Acesso Leste às portas de entrada/saída do edifício do IPOL/IREL (med. 24 m2) 

• Hall Leste de entrada/saída do edifício do IPOL/IREL (med. 26 m2) 

• Auditório IPOL/IREL (med. 109 m2) 

• Espaço de acesso ao Auditório IPOL/IREL (med. 7 m2) 

• Sala de audiovisual Auditório IPOL/IREL (6 m2) 

• Sala de tradução Auditório IPOL/IREL (6 m2) 

• Sala de depósito Auditório IPOL/IREL (5 m2) 

• Almoxarifado (med. 33 m2) 

• Copa (med. 13 m2) 

 
2 A planilha eletrônica da FAU/UnB informa que “Banheiros, halls e áreas de circulação não fazem parte dessa 
avaliação”, o que foi interpretado pela Comissão responsável pela elaboração deste Plano como áreas cuja 
ocupação e uso serão definidos conforme critérios do IREL, segundo os parâmetros de segurança e higienização 
estabelecidos pelos comitês especializados da UnB. 
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• Espaço de acesso à copa e ao almoxarifado (3 m2) 

• Sala da Direção do IREL (med. 16 m2) 

• Sala de espera da Direção do IREL (med. 8 m2) 

• Secretaria do IREL (med. 66 m2) 

• Saleta da Secretaria do IREL (med. 8 m2) 

• Banheiros feminino e masculino (med. 27m2) 

• Centro Acadêmico de Relações Internacionais (CAREL) (med. 13 m2) 

• Antessala dos C.A. POL e REL (med. 26 m2) 

• Sala Multiuso: Seminários/Conferências/Curso de Especialização (med. 72 m2) 

• Sala PET-REL (med. 24 m2) 

• Sala de Reuniões de Projetos (med. 24 m2) 

• Sala Projetos (AMUN Kids, Domani, Umanità, etc) (med. 48 m2) 

• Sala de Defesas (med. 49 m2) 

• Sala de Estudos e Convivência Graduação (med. 13 m2) 

• Sala de Estudos e Convivência da Pós-Graduação (med. 13 m2) 

Apresenta-se, a seguir (Figura 4), a planta do piso superior do prédio do IPOL/IREL, 

com a ala Sul fixada à esquerda e com a ala Norte fixada à direita. A partir dessa planta, 

localizaremos todos os espaços do IREL nesse piso e suas respectivas metragens em m2, passo 

preliminar para a classificação dos níveis de complexidade e de ocupação máxima por espaço. 

Figura 4: Planta do piso superior do prédio do IPOL/IREL 
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Fonte: Documentos internos do IREL/UnB 

 

Andar Superior do IREL/UnB: localização dos espaços no sentido Sul-Norte do edifício 

• Sala de convivência de servidores (med. 17 m2) 

• Sala de docente visitante/voluntário/associado (med. 17 m2) 

• Sala de docente visitante/voluntário/associado (med. 17 m2) 

• Espaço de acesso às salas de convivência e de docentes (6 m2) 

• Sala de reuniões IPOL/IREL (25 m2) 

• Sala de atos IPOL/IREL (49 m2) 

• Salas de docentes (individuais) (16 m2) 

• Sala de Docentes Eméritos (30 m2) 

• Sala de Convivência Docente (27 m2) 

• Banheiros feminino e masculino (27m2) 

  

b. Identificação dos espaços a serem utilizados 

Com exceção do Auditório do IPOL/IREL, todos os demais espaços do IREL serão 

utilizados na fase de Recuperação, em especial nas Subfases parcial e completa, seja para 

manutenção, seja para ocupação para a realização de trabalhos e atividades diversas. Nesse 

sentido, aplicamos a cada espaço a planilha eletrônica da FAU/UnB a fim de identificar os 

espaços conforme seus respectivos graus de complexidade (A = baixa complexidade, B = média 

complexidade, C = alta complexidade). Por orientação de instâncias superiores, banheiros, halls 

e áreas de circulação não fizeram parte dessa avaliação. Em complementação à planilha da 

FAU/UnB, realizamos visitas presenciais ao IREL/UnB para fins de observação in loco da 

disposição interna de mobiliários, ventiladores entre outros elementos nesses espaços. 

A partir das visitas in loco ao IREL/UnB, a Comissão constatou que parte considerável 

do mobiliário do Instituto, em especial cadeiras com assentos e encostos fabricados em tecido 

TNT, não é adequada à higienização constante necessária para a manutenção da segurança 

mínima para o uso compartilhado e rotativo desses espaços. Essa situação elevou o nível de 

complexidade de alguns espaços e reduziu seu número máximo de ocupação. Deve-se, assim, 

recomendar um estudo de viabilidade da substituição gradual dessas cadeiras por cadeiras feitas 

com assento e encosto em tecido ou outro material sobre o qual se possa aplicar álcool 70 
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líquido ou solução de água com hipoclorito de sódio (água sanitária) após cada atividade 

acadêmica. Uma vez tomada essa ação, o nível de complexidade dos espaços do IREL/UnB, 

apresentado a seguir, tenderá a diminuir consideravelmente, facilitando o uso dos espaços e 

elevando a segurança de toda a comunidade acadêmica. 

Sobre o Auditório do IPOL/IREL, a Vice-Reitoria da UnB, orientada pelo COES, 

recomendou às Unidades Acadêmicas (UAs) que tenham o mesmo padrão de auditório que 

restrinjam seu uso para ocasiões excepcionais e utilizando no máximo 10% de sua capacidade 

total. Considerando ainda o material dos assentos e dos encostos das cadeiras do nosso 

Auditório, em tecido TNT, mesmo adotando o limite de capacidade proposto pela Vice-

Reitoria, recomenda-se no mínimo 2 (dois) dias entre um evento e outro, de forma a anular a 

possibilidade de transmissão do vírus por meio de suas superfícies. 

As áreas de acesso e halls oeste e leste, de entrada e saída do edifício do IPOL/IREL, 

não poderão ser obstruídas em momento algum, devendo ficar integralmente livres para a 

entrada e a saída do edifício com segurança em termos de distanciamento social. Para esse 

propósito, não serão permitidas nesses espaços quaisquer aglomerações para quaisquer fins, 

sociais ou acadêmicos. As áreas serão exclusivamente reservadas à passagem de pessoas, seja 

para a entrada, seja para a saída do edifício. Em cada acesso, oeste e leste, haverá uma única 

direção para entrada, ou uma única porta de entrada, e uma única direção para saída, ou uma 

única porta de saída, do edifício. Os acessos de entrada e saída estarão devidamente sinalizados 

para facilitar a orientação das pessoas. Essas sinalizações deverão ser respeitadas a todo o 

momento, independentemente da ocupação do edifício. 

Sobre as áreas de acesso ao Auditório do IPOL/IREL (rampa e área em frente à porta 

central), bem como demais áreas de acesso à Copa (Térreo) e às salas de convivência de 

funcionários e de docentes voluntários/visitantes, essas áreas também deverão permanecer 

livres de aglomerações para a passagem constante das pessoas responsáveis pela limpeza e 

manutenção do edifício, ou para a passagem de pessoas autorizadas para o seu uso. 

A utilização dos banheiros nos pavimentos térreo e superior do Instituto, devido à 

baixa circulação de ar em seus interiores, e à impossibilidade de verificar o distanciamento 

social correto, deverá se restringir a apenas 1 (uma) pessoa por vez. Por esse motivo, cada 

usuária/usuário, antes de entrar nesse espaço, deverá se certificar da presença de outra pessoa 

em seu interior. Em caso de o recinto já estar ocupado por uma pessoa, deve-se aguardar a saída 
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dessa pessoa, do lado externo, antes de se adentrar ao recinto. Vale frisar a importância de se 

higienizar bem as mãos após o uso dos banheiros. 

As demais áreas internas de livre circulação do edifício (pátios e corredores) deverão 

ser ocupadas de forma a garantir a circulação de pessoas nas direções previamente estabelecidas 

e indicadas ao longo de todo o piso, bem como de forma a garantir a distância mínima de 2,0 

m entre as pessoas, sempre com o uso de máscara apropriada. 

Os espaços do IREL/UnB, com exceção dos acessos e halls oeste e leste, de entrada e 

saída do edifício, estão listados a seguir, conforme a ordem indicada no item a. deste plano, 

com suas respectivas classificações (A, B e C) com base na planilha eletrônica da FAU/UnB3. 

Em cada espaço deverá ter afixada, em sua porta de entrada, uma sinalização indicando a 

classificação daquele espaço pelo seu nível de complexidade. 

 

Quadro 5: Classificação dos espaços do andar térreo do IREL segundo grau de complexidade 

ESPAÇO CLASSIFICAÇÃO 

Auditório IPOL/IREL (med. 109 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Sala de audiovisual Auditório IPOL/IREL (6 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Sala de tradução Auditório IPOL/IREL (6 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Sala de depósito Auditório IPOL/IREL (5 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Entrada pelo térreo no Auditório IPOL/IREL (med. 7 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Almoxarifado (med. 33 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Copa (med. 13 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala da Direção do IREL (med. 16 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Sala de espera da Direção do IREL (med. 8 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Secretaria do IREL (med. 66 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Saleta da Secretaria do IREL (med. 8 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Centro Acadêmico de Relações Internacionais (CAREL) (med. 13 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Antessala dos C.A.s POL e REL (med. 26 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Sala Multiuso: (med. 72 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala PET-REL (med. 24 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala de Reuniões de Projetos (med. 24 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala Projetos (AMUN Kids, Domani, Umanità, etc) (med. 48 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

 
3 Como registrado na nota de rodapé 2, acima, a planilha eletrônica da FAU/UnB informa que “Banheiros, halls 
e áreas de circulação não fazem parte dessa avaliação”, o que foi interpretado pela Comissão responsável pela 
elaboração deste Plano como áreas cuja ocupação e uso serão definidos conforme critérios do IREL, segundo os 
parâmetros de segurança e higienização estabelecidos pelos comitês especializados da UnB. 
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Sala de Defesas (med. 49 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Sala de Estudos e Convivência Graduação (med. 13 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala de Estudos e Convivência da Pós-Graduação (med. 13 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 6: Classificação dos espaços do piso superior do IREL segundo grau de complexidade 

ESPAÇO CLASSIFICAÇÃO 

Sala de convivência de servidores (med. 17 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 

Sala de docente visitante/voluntário/associado (med. 17 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala de docente visitante/voluntário/associado (med. 17 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala de reuniões IPOL/IREL (25 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Sala de atos IPOL/IREL (49 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Varanda externa IPOL/IREL (74 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Salas de docentes (individuais) (16 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 

Sala de Docentes Eméritos (30 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Sala de Convivência Docente (27 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 

Fonte: Elaboração própria. 

No item c., a seguir, considerando-se os níveis de complexidade de cada espaço do IREL 

avaliado acima, apresenta-se o número máximo de usuários simultâneos permitidos em cada 

espaço. O número máximo de usuários em cada espaço foi calculado com base na planilha 

eletrônica disponibilizada pela FAU/UnB e ainda com base em duas visitas presenciais 

realizadas pela Comissão ao prédio do IPOL/IREL, no mês de maio de 2021, durante a 

elaboração deste plano. As eventuais reduções no limite de ocupação máxima comparadas com 

as projeções automáticas fornecidas pela referida planilha devem-se, principalmente, a dois 

fatores: i) o fato de a planilha eletrônica da FAU/UnB ter sido configurada com base na 

distância mínima de 1,5 m entre pessoas (distância esta que foi elevada para 2,0 m após a 

descoberta das variantes brasileira e indiana da Covid-19 com maior capacidade de 

transmissão); e ii) ao nível de complexidade associado aos fatores mobiliário e materiais de 

assentos e encostos de cadeiras disponíveis nas salas do Instituto. 

 

c. Determinação do número máximo de usuários simultâneos em cada espaço 

No quadro a seguir, aponta-se o número máximo de usuários simultâneos em cada 

espaço do IREL, considerando, sempre, janelas e portas totalmente abertas (onde houver janelas 

e portas). Conforme indicado no item 9. deste plano, esse número máximo foi inicialmente 
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calculado pela planilha eletrônica fornecida pela FAU/UnB. O fato de a planilha não levar em 

conta o mobiliário interno e sua disposição dentro de cada espaço de cada UA nos levou aos 

ajustes feitos com base nas visitas in loco. Essas visitas foram fundamentais para as estimativas 

finais de ocupação máxima por espaço disponível. Como sugerido acima, cada espaço deverá 

ter afixada, em sua porta de entrada, uma sinalização indicando a classificação daquele espaço 

pelo seu nível de complexidade e o número máximo de pessoas permitidas em seu interior. 

Quadro 7: Número máximo de usuários por espaço do andar térreo do IREL/UnB 

ESPAÇO CLASSIFICAÇÃO NO. 

Auditório IPOL/IREL (med. 109 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 10 

Sala de audiovisual Auditório IPOL/IREL (6 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 1 

Sala de tradução Auditório IPOL/IREL (6 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 0-1 

Sala de depósito Auditório IPOL/IREL (5 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 0-1 

Almoxarifado (med. 33 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 3 

Copa (med. 13 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 2 

Sala da Direção do IREL (med. 16 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 3 

Sala de espera da Direção do IREL (med. 8 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 1 

Secretaria do IREL (med. 66 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 3 

Saleta da Secretaria do IREL (8 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 1 

Centro Acadêmico de Relações Internacionais (CAREL) (13m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 1 

Antessala dos C.A.s POL e REL (med. 26 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 0 ou 1 

Sala Multiuso: (med. 72 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 13 

Sala PET-REL (med. 24 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 5 

Sala de Reuniões de Projetos (med. 24 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 5 

Sala Projetos (AMUN Kids, Domani, Umanità,...) (med. 48 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 6 

Sala de Defesas (med. 49 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 12 

Sala de Estudos e Convivência Graduação (med. 13 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 3 

Sala de Estudos e Convivência da Pós-Graduação (med. 13 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 3 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 8: Número máximo de usuários por espaço do piso superior do IREL/UnB 

ESPAÇO CLASSIFICAÇÃO NO. 

Sala de convivência de servidores (med. 17 m2) C – ALTA COMPLEXIDADE 2 

Sala de docente visitante/voluntário/associado (med. 17 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 2 

Sala de docente visitante/voluntário/associado (med. 17 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 2 

Sala de reuniões IPOL/IREL (25 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 6 

Sala de atos IPOL/IREL (49 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 12 

Varanda externa IPOL/IREL (74 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 18 
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Salas de docentes (individuais) (16 m2) B – MÉDIA COMPLEXIDADE 2 

Sala de Docentes Eméritos (30 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 5 

Sala de Convivência Docente (27 m2) A – BAIXA COMPLEXIDADE 4 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando os limites no número de ocupação máxima do espaço não permitirem seu uso 

por todos os grupos interessados, esses grupos deverão se reunir previamente de forma remota 

a fim de criar uma proposta de revezamento no uso daquele espaço e, assim, a manter os níveis 

de ocupação exigidos. 

Especial atenção deve ser dada à ocupação da Secretaria e da Copa do IREL, pontos de 

encontro e conversas no passado. A circulação e a permanência nesses espaços deverão ficar 

restritas aos números acima estabelecidos, priorizando-se os pátios externos para eventuais 

encontros e/ou conversas, respeitadas as áreas de passagem e as distâncias mínimas entre as 

pessoas. 

 

d. Indicação das pessoas responsáveis pelo cumprimento das medidas de segurança em 

cada ambiente 

Cada pessoa da nossa comunidade acadêmica será responsável pelo cumprimento das 

medidas de segurança em cada ambiente, conforme seu nível de complexidade. Caberá aos 

usuários daqueles espaços, igualmente, informar imediatamente às autoridades presentes no 

Instituto qualquer desrespeito a essas medidas de segurança. Dessa forma, teremos medidas de 

segurança monitoradas de forma comunitária. 

Por razões de segurança e visando ao cumprimento dos protocolos aqui estabelecidos, 

deverão estar fisicamente no IREL/UnB, durante os dias e os expedientes de trabalho, pelo 

menos 1 (uma) pessoa da Secretaria, 1 (uma) pessoa responsável pela gestão (graduação, pós-

graduação e extensão), 1 (uma) pessoa responsável pela segurança e 1 (uma) pessoa responsável 

pela limpeza. Essa rotatividade de pessoas deverá ser proposta pela Comissão Permanente de 

Acompanhamento e Atualização do Plano de Contingência do IREL/UnB, e encaminhado ao 

Conselho do Instituto por meio do seu Diretor. 

No tocante à limpeza dos espaços de maior rotatividade, recomenda-se consultar a 

equipe de limpeza sobre a possibilidade de realizar a higienização de superfícies antes e após a 

utilização dos espaços de atividades acadêmicas e/ou recomendar às pessoas que deles se 

utilizarão a higienização das superfícies antes de seu uso com álcool 70. 
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e. Identificação de pontos de controle para disponibilização de dispensadores de álcool 

em gel ou outro tipo de desinfecção 

• Tapetes ou pisos sanitizantes, para higienização dos pés: entradas e saídas do prédio. 

Renovação dos sanitizantes 2 (duas) vezes ao dia. 

• Limpeza constante das bancadas externas de atendimento da Secretaria do IREL, a cada 

2 (duas) horas. 

• Se o revezamento de funcionárias e funcionários da Secretaria do IREL em algum 

momento não for possível, deve-se estudar a necessidade de instalação de placas de 

acrílico entre as mesas de trabalho. A Secretaria deverá ainda restringir seu atendimento 

a estudantes e ao público externo somente pelos balcões de atendimento, nos quais já 

foram instaladas estruturas de vidro que garantem a devida separação e proteção. Se e 

quando necessário, visando evitar aglomerações, a Secretaria deverá planejar e agendar 

atendimentos previamente. 

• Disponibilização de máscaras PFF2 reservas no almoxarifado do IREL/UnB para 

situações adversas ou imprevistos. 

• Instalação de totens com disponibilidade de álcool gel 70 nas entradas e saídas do prédio 

do IPOL/IREL. 

• Instalação de dispensers com álcool gel 70 ao longo dos corredores do prédio do 

IPOL/IREL. 

 

f. Protocolo de escala de servidores para garantir ocupação segura dos espaços 

Dentro dos números máximos de ocupação por espaços indicados no item c. acima, cada 

espaço contará com uma proposta de escala de servidores, a ser elaborado pela Comissão 

Permanente do IREL, enviado para a Direção, e aprovado pelo Conselho. Para cada mudança 

na escala, a Direção consultará o Comitê Permanente do Plano de Contingência para a 

Retomada das Atividades no IREL e aprovará ou pedirá ajustes nessas escalas. 

 

g. Sinalização no piso em locais de formação de fila 

Em estreita articulação com a Direção e a Secretaria do IPOL, esta Comissão 

estabeleceu os seguintes padrões preliminares: 
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• Entradas e saídas do prédio do IPOL/IREL: Portas de vidro centrais dos dois 

lados do prédio permanecerão sempre fechadas. As portas de vidro laterais 

permanecerão parcialmente abertas, sendo que uma delas receberá a sinalização 

de “entrada” e a outra a sinalização de “saída”. Ambas contarão com sinalizações 

no piso indicando o fluxo de entrada e o fluxo de saída. 

• Sinalização de círculos nos pisos próximos às Secretarias do IPOL/IREL, áreas 

com aglomeração constante para fins de atendimento, indicando a distância 

mínima de 2 m entre pessoas aguardando atendimento. 

• Sinalização com setas nos pisos térreo e superior indicando fluxos de movimento 

(mesmo fluxo do trânsito) pelos corredores do prédio do IPOL/IREL. 

• Escadas do lado Sul do prédio do IPOL/IREL terão sentido único de “subir” para 

o piso superior. Escadas localizadas na parte central do prédio do IPOL/IREL e 

rampa de acesso do lado Norte terão sentido único de “descer” para o piso térreo. 

 

h. Sinalização no piso com indicação de fluxo de movimentação 

• Entradas e saídas do prédio do IPOL/IREL: Portas de vidro centrais dos dois 

lados do prédio permanecerão sempre fechadas. As portas de vidro laterais 

permanecerão parcialmente abertas, sendo que uma delas receberá a sinalização 

de “entrada” e a outra a sinalização de “saída”. Ambas contarão com sinalizações 

no piso indicando o fluxo de entrada e o fluxo de saída. 

• Sinalização com setas nos pisos térreo e superior indicando fluxos de movimento 

(mesmo fluxo do trânsito) pelos corredores do prédio do IPOL/IREL. 

• Escadas do lado Sul do prédio do IPOL/IREL terão sentido único de “subir” para 

o piso superior. Escadas localizadas na parte central do prédio do IPOL/IREL e 

rampa de acesso do lado Norte terão sentido único de “descer” para o piso térreo. 

• Sinalização de círculos nos pisos dos pátios abertos do prédio do IPOL/IREL 

indicando a distância mínima de 2 m entre pessoas que desejarem se sentar para 

estudar, ou realizar reuniões. 

• Sinalização de círculos nos pisos da varanda do prédio do IPOL/IREL indicando 

a distância mínima de 2 m entre pessoas que desejarem se encontrar para realizar 

reuniões. 
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i. Divulgação, em todo o ambiente, de informações de medidas de segurança 

Responsável por gerenciar os canais de comunicação institucionais, a Secretaria de 

Comunicação (Secom) produziu cards de divulgação e gerenciou a publicação de séries de 

postagens com dicas para se proteger, física e psicologicamente, durante o período de 

pandemia; com informações sobre ações de saúde mental e estímulos para a qualidade de vida 

no trabalho remoto; e sobre alimentação e hábitos saudáveis. 

A Secretaria do IREL já solicitou todos os cards disponíveis à Secom com a intenção 

de afixá-los e mantê-los atualizados e legíveis nos espaços do Instituto. 

 

j. Interdição de espaços que não devem ser utilizados por não apresentarem condições de 

adoção de medidas de segurança 

• Auditório do prédio do IPOL/IREL, conforme considerações apresentadas acima. 

 

k. Protocolos de ação para o caso de suspeita de contaminação 

A Vice-Reitoria e o COES elaboraram um fluxo de notificação de casos e contatos de 

Covid-19, chamado de fluxo COAVS. Esse fluxo possui um protocolo de ação detalhado para 

qualquer caso de suspeita de contaminação. A Vice-Reitoria informou, na reunião virtual mais 

recente, que esse protocolo será primeiramente encaminhado à Direção das Unidades 

Acadêmicas. O protocolo não havia sido enviado até o momento de elaboração desta primeira 

versão deste plano. Vale informar que, em casos de infecção, o mais importante será mapear os 

locais por onde a pessoa circulou no âmbito do IREL e da UnB. 

De qualquer forma, este item deverá ser imediatamente complementado neste plano, tão 

logo esse fluxo de notificação esteja disponível. 

Além do fluxo de comunicação de casos, recomenda-se que o IREL/UnB adote um 

boletim informativo eletrônico semanal destinado ao seu público interno e externo, pelo qual 

deverá dar ampla divulgação e conhecimento dos casos de Covid-19 confirmados entre sua 

comunidade acadêmica, entre outros assuntos de interesse. Somente pela transparência das 

informações o IREL/UnB poderá dar a sua comunidade a autonomia necessária para a tomada 

de decisão e ser capaz de contribuir para a contenção da pandemia em seus espaços, na UnB, 

no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. 
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Recomenda-se que o IREL/UnB busque junto às instâncias superiores informações 

sobre recursos disponíveis para a aquisição e realização regular de testes para a Covid-19. 

 

l. Indicação dos responsáveis pelo desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde 

e atenção à saúde mental 

Caberá à Direção do Instituto apresentar ao Conselho do IREL a indicação de 

responsáveis pelo desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde e atenção à saúde 

mental. Essa indicação deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após a disponibilização do 

presente plano, em sua versão preliminar, no website oficial do IREL/UnB, previsto para o dia 

05/06/2021. 

 

m. Precauções universais e equipamentos de proteção individual 

Vale reforçar que todos os padrões acima estabelecidos devem ser adotados sem abrir 

mão dos cuidados pessoais de higiene, distanciamento social, ventilação dos ambientes, entre 

outros reproduzidos a seguir como orientações de precauções universais e equipamentos de 

proteção individual durante a pandemia de Covid-19. 

 

Higiene das mãos 

A higiene frequente das mãos é uma medida fundamental para a prevenção da Covid-

19, e por esse motivo é fundamental que a realização seja facilitada em todos os campi. Pode 

ser realizada com álcool em gel 70% ou com água e sabonete líquido (sabonetes em barra devem 

ser evitados). O álcool em gel deve ser a opção preferencial na maioria dos cenários, 

considerando o efeito antisséptico do álcool, que leva a maior redução da carga microbiana, o 

menor tempo necessário para a higienização (cerca de 20 segundos) e a possibilidade do seu 

uso em qualquer ambiente (não depende da instalação de pia com água limpa). No entanto, a 

higiene das mãos com água e sabonete líquido é também uma ótima alternativa e deve ser 

preferencial quando houver qualquer sujeira visível nas mãos. 

Alguns momentos em que a higienização das mãos é obrigatória: antes e após tocar o 

nariz, olhos e boca, após tossir ou espirrar, antes e após tratar algum tipo de machucado ou 
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ferimento, antes e após cuidar de alguém doente, após o contato com animais, após o contato 

com lixo. 

Como realizar a higiene das mãos: 

• Com preparações alcoólicas (gel ou solução) 

o Duração de todo o procedimento: 20-30 segundos 

▪ Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma 

mão em forma de concha de modo que ela venha a cobrir toda a 

superfície das mãos. 

▪ Friccione as mãos entre si. 

▪ Não esqueça de espalhar o gel ou solução entre os dedos e sob as 

unhas. 

▪ Espere suas mãos secarem naturalmente (não soprar). 

• Com água e sabonete 

o Duração de todo o procedimento: 40 a 60 segundos 

▪ Molhe as mãos com água. 

▪ Aplique na palma da mão quantidade de sabonete suficiente para 

cobrir toda a superfície das mãos. 

▪ Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si. 

▪ Esfregue as mãos, entre os dedos e sob as unhas. 

▪ Enxague bem as mãos com água (se a torneira não tiver fechamento 

automático, utilizar um papel toalha limpo para evitar o contato com 

a torneira tocada anteriormente com a mão suja). 

▪ Seque as mãos com uma toalha limpa ou papel absorvente. 

Quais são os erros mais comuns? 

Muitas pessoas se esquecem de retirar joias, como anéis, antes de iniciar a limpeza das 

mãos. Sob esses objetos, frequentemente, acumulam-se microorganismos e a eficácia da 

higiene das mãos é comprometida mesmo com a técnica adequada. 

Há ainda os que preferem borrifar álcool comum nas mãos. Isso não é recomendado, 

pois pode causar ressecamento e microfissuras, facilitando a colonização por vírus e bactérias. 

As preparações alcoólicas (gel ou solução) são as mais indicadas, pois possuem emolientes e 

concentração média de 70% de álcool, o que é ideal para a ação bactericida. 
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Áreas como as pontas dos dedos, embaixo das unhas, entre os dedos e polegar são, em 

geral, as mais negligenciadas. 

Máscaras 

As máscaras devem ser utilizadas para evitar a contaminação da boca e do nariz por 

gotículas respiratórias emitidas por outras pessoas que estiverem próximas e também para 

conter as secreções respiratórias da pessoa que a está utilizando, evitando assim a transmissão 

de agentes infecciosos. É importante considerar que a transmissão da Covid-19 pode ocorrer a 

partir de indivíduos assintomáticos ou também até 48 horas antes do surgimento dos sintomas, 

e por esses motivos o uso contínuo de máscaras nos ambientes coletivos é primordial. 

A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face durante todo o tempo. Para 

tanto, deve-se avaliar a qual modelo a pessoa melhor se adapta, de forma que a máscara não 

saia do lugar correto ao falar, por exemplo expondo o nariz. A forma de uso, manipulação e 

armazenamento deve seguir as recomendações e a máscara nunca deve ser compartilhada entre 

pessoas. 

Alguns cuidados que devem ser seguidos ao utilizar as máscaras: 

• Higienizar as mãos antes de colocar e antes de retirar a máscara (sempre tocar no 

rosco com as mãos limpas); 

• Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajuste com 

segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara; 

• Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara; 

• Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente da 

máscara, mas remova sempre pelas alças laterais); 

• Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, 

deve-se realizar a higiene das mãos; 

• Substitua a máscara por uma nova limpa e seca assim que tornar-se úmida ou com 

mau estado de conservação (ATENÇÃO: as máscaras de pano e cirúrgicas têm 

duração de proteção/efetividade de apenas 2 (duas) horas. Após esse tempo, deverão 

ser substituídas por novas máscaras); 

• É recomendado sempre permanecer com a máscara. Retirar somente para se 

alimentar ou ingerir líquidos, porém observar nestes momentos o distanciamento das 

outras pessoas. 



43 
 

• Ao sair de casa levar consigo um saco plástico com máscaras limpas e outro para 

guardar as máscaras usadas de forma segura até que possam ser higienizadas. 

No dia 01 de junho de 2021, a Secretaria de Comunicação (Secom), da UnB, exercendo 

seu papel de divulgação e atualização do conhecimento sobre cuidados durante a pandemia de 

Covid-19, enviou, pela lista informativa de docentes, um e-mail intitulado “Covid-19: cuidados 

básicos com a máscara”, pelo qual divulgou a imagem disponível na Figura 5 a seguir: 

Figura 5: Cuidados básicos com a máscara 

 

Fonte: Secom/UnB (2021) 

 

Medidas individuais 

• Utilizar máscaras de proteção de acordo com as orientações das autoridades de 

saúde. 

• Evitar lugares com grandes aglomerações. 

• Higienizar as mãos após contato com superfícies de uso comum, como maçanetas, 

após uso de transporte público, etc. 

• Manter, se possível, uma distância segura de pelo menos 1,5 metros de outras 

pessoas. 
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• Evitar contato com os olhos, nariz e boca sem antes lavar as mãos com água e sabão 

ou higienizar as mãos com álcool em gel. 

• Ao tossir e espirrar, utilizar lenços de papel para evitar que as secreções sejam 

eliminadas no ar e descartar adequadamente o lenço utilizado. Caso tenha 

permanecido com a máscara, troque-a logo em seguida pois a mesma possivelmente 

estará com excesso de umidade. Caso esteja sem a máscara e sem o lenço 

descartável, contenha as secreções respiratórias com a parte interna do cotovelo. 

Higienize as mãos em seguida. 

• Evitar apertos de mãos, abraços e qualquer tipo de aproximação com o rosto. 

• Estar sempre em mãos com o kit individual contendo máscaras sobressalentes, 

recipientes plásticos para guardar as máscaras usadas e o frasco de álcool em gel em 

spray de preferência. 

• Descartar as máscaras, que não são de algodão laváveis, por exemplo, as 

descartáveis, somente em lugares apropriados. 

• Caso apresente sintomas semelhantes ao da gripe como febre, tosse, gripe, aliadas a 

doenças respiratórias, procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima. 
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