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Visão Global 
Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

Gente que quer saúde

• Promoção da saúde física e mental e apoio psicossocial
• Guardiões da Saúde e vigilância ativa
• Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio

Psicossocial da UnB
• Pesquisa de saúde mental e Política de Promoção da

Saúde da UnB

Gente que estuda

Gente que cuida das pessoas Gente que pesquisa

• Atividades de ensino, pesquisa e extensão na modalidade remota
• Pesquisa Social
• Garantia da assistência estudantil e da inclusão e acessibilidade digitais
• Ferramentas e atividades de capacitação para o ensino remoto
• Diálogo, transparência e comunicação

• Contingência, prevenção e biossegurança para
enfrentamento da pandemia de covid-19

• Avaliação de uso e ocupação dos espaços de uso comum
da UnB

• Preparação dos ambientes físicos e inspeções de saúde e
segurança do trabalho

• Medidas de prevenção no cotidiano virtual e presencial
da Universidade

• Monitoramento contínuo da situação epidemiológica

• Protagonismo, criatividade e inovação para enfrentamento da covid-19
• Prospecção e apoio a projetos voltados para o combate à covid-19
• Conhecimento aplicado junto à sociedade no combate à pandemia
• Atuação na linha de frente do combate à covid-19
• Debates, estudos e perspectivas acerca dos impactos da pandemia



Detalhamento por eixo
Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

Gente que quer saúde

• Promoção da saúde física e mental e apoio psicossocial
• Ações desenvolvidas pela Dasu (dados sobre quantitativo de participantes, encontros virtuais realizados, link para

página de cada ação): Atendimento Psicológico/Psicossocial Online, em grupo ou individual; Grupo Psicoterapêutico
FalArt; Do Giz a Palavra; Psicoterapia de Grupo em Psicodrama; DizTanto; A palavra como apoio; Vínculos e
reflexões; Intervenções Psicossociais; Práticas para redução de estresse (Mindfulness); Atendimento Psiquiátrico;
Grupo de trabalho de Prevenção e Promoção da Saúde; Grupo de trabalho virtual e permanente Promoção e
Prevenção FONAPRACE Sudeste; Bate-papo Literário; Rodas de Conversa; Atividades no Youtube; Terapia
Comunitária (Escuta Virtual); Técnica de relaxamento; Cartilha Instrutiva para a Realização Saudável do Trabalho
Remoto; "Criando na Quarentena”; "Bingo da Alimentação”; "Checklist do Sono”; "Qualidade de Vida no Trabalho
Remoto”; "Qual o filme da minha vida financeira”; "Como equilibrar trabalho e família em home office?" e "Crianças
e Adolescentes na Pandemia".

• Rede de apoio para oferta de suporte psicológico on-line, com atendimento individual e coletivo disponibilizado a
todos os segmentos da comunidade universitária: essa rede foi formada por meio de parcerias com o HUB/Ebserh, a
(FM), o (IP/PCL), (Caep/IP), a (SPBsb), a Associação de Psicodrama do Distrito Federal, a Inverso ONG Saúde Mental,
o Hospital de Base e o Conselho Regional de Psicologia.

https://noticias.unb.br/images/Noticias/Docs/Cartilha_Instrutiva_Trabalho_Remoto.pdf
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Gente que quer saúde

• Guardiões da Saúde e vigilância ativa
• Implementação da vigilância ativa através dos Guardiões da Saúde (Gds) e por meio do formulário de notificação de

casos suspeitos e/ou confirmados de covid-19: o aplicativo foi reformulado pela Associação de Profissionais de
Epidemiologia de Campo (ProEpi) e a Universidade de Brasília (UnB) para auxiliar na elaboração de soluções frente à
covid-19. Através dele, usuários podem registrar diariamente o estado de saúde e acompanhar, através do mapa, o
estado de saúde de pessoas próximas, além de ter informações sobre medidas de biossegurança para evitar a
transmissão do vírus. O aplicativo é acessível para toda a comunidade e, para os estudantes da Universidade de
Brasília, oferece quatro créditos de módulo livre como forma de incentivar a participação. A equipe de profissionais
de saúde dos Núcleos de Atenção e Vigilância em Saúde (NAVS), vinculados à CoAVS, são responsáveis pelo
protocolo de rastreamento e monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de covid-19, durante o período de
dez dias.

• Estratégia de vigilância: as estratégias permitem investigação de casos e surtos, bem como a visualização do cenário
epidemiológico. O formulário está disponível pelo site da CoAVS (https://coavs.unb.br/notifica) ou por e-
mail: nvsaude@gmail.com.

Detalhamento por eixo

https://coavs.unb.br/notifica
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Gente que quer saúde

• Plano de Contingência em Saúde Mental e Apoio Psicossocial da UnB
• O primeiro em universidades brasileiras: elaborado pelo Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial

(Coes/UnB) e contempla as ações em saúde mental e apoio psicossocial, estrategicamente orientadas pelos
cenários epidemiológicos, possibilitando respostas adequadas, rápidas e oportunas dos diferentes serviços e
agentes da UnB para prevenir, conter, acompanhar, tratar e mitigar os efeitos da pandemia de covid-19.

• Pesquisa de saúde Mental e Política de Promoção da Saúde da UnB
• Entender as questões que têm afetado a saúde mental da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília

durante a pandemia e subsidiar a construção da Política de Promoção da Saúde da UnB.

Detalhamento por eixo
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Gente que estuda

• Atividades de ensino, pesquisa e extensão na modalidade remota
• Conclusão dos semestres letivos de forma prioritariamente remota: dados quantitativos

• 1º Semestre Letivo de 2020: 9.997 turmas, 3.530 disciplinas na graduação. 1.070 mestres e 422 doutores concluintes na pós-graduação.
Média de 4,5 disciplinas cursadas por estudantes, em semestres anteriores (sem pandemia), a média era de 4,9. Mais de 56.000 usuários
cadastrados no Aprender 3.

• 2º Semestre Letivo de 2020: mais de 72 mil usuários cadastrados, 14 mil salas de aula virtuais. Na graduação, média de 5,1 disciplinas por
estudante, número superior ao que normalmente era registrado antes da pandemia (4,9) e superior ao primeiro semestre de 2020. Na
pós-graduação, defesa de mais de 1.304 dissertações de mestrado e 542 teses de doutorado.

• Programa de Mobilidade Virtual em Rede (Promover/Andifes).

• Planejamento estruturado para execução das atividades acadêmicas e administrativas por meio remoto e para
retomada gradual das atividades presenciais:

• Proposta para a Retomada de Atividades de ensino de graduação e de pós-graduação e resoluções do CEPE: CEPE 0059/2020 (para
2020.1), CEPE 117/2020 (para 2020.2) e CEPE 052/2021 (para o 2021.1). As resoluções sistematizam e normatizam um conjunto de
medidas que regem e organizam a retomada das atividades acadêmicas adotadas nos respectivos semestres acadêmicos.

• Instituição do CCAR: Plano de Retomada das Atividades na UnB (CCAR/UnB).

• Trabalho presencial desenvolvido pelos servidores e terceirizados durante a pandemia: o trabalho destes
profissionais é imprescindível para a continuidade das atividades essenciais de segurança, vigilância, atendimento
presencial, etc.

Detalhamento por eixo

https://aprender3.unb.br/login/index.php
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Gente que estuda

• Pesquisa Social
• Destaque para dados da pesquisa: duas rodadas de aplicação de questionários (em junho de 2020 e fevereiro de 2021),

com temas relativos ao planejamento das atividades remotas e posterior avaliação de seu andamento. Trata-se de
pesquisa inovadora, única na história da UnB, com ampla participação de todos os segmentos da sociedade. As
informações completas estão no repositório covid-19.

• Garantia da assistência estudantil e da inclusão e acessibilidade digitais
• Auxílios emergenciais para estudantes em vulnerabilidade social e econômica: a UnB duplicou o quantitativo de auxílios

emergenciais ofertados e disponibilizou, em caráter emergencial, auxílio alimentação temporário para estudantes de
extrema vulnerabilidade atendidos pelo RU, o qual também realizou a distribuição de marmitas ao público-alvo da
política de assistência estudantil da Universidade, durante um certo período. Edital DDS/DAC nº 001/2020 e Edital
DDS/DAC nº 005/2020 que contemplaram um total de 3.602 estudantes com o auxílio financeiro de R$ 465 por mês
para essa finalidade emergencial de alimentação.

• Editais de inclusão digital:
• Oferta de quatro editais de inclusão digital (2020.1): foram contemplados cerca de 3,3 mil estudantes com algum tipo de apoio para a

conectividade (auxílio para a compra de equipamentos ou para internet de melhor velocidade).
• Oferta de dois editais de inclusão digital (2020.2): No apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, contemplamos

2.553 pessoas com o auxílio de R$ 1.500 para compra de computador (considerando todo o ano letivo de 2020).

Detalhamento por eixo
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Gente que estuda

• Ferramentas e atividades de capacitação para o ensino remoto
• Cead/UnB: Rotas de Inovação Universitária (RIU) e oferta de formação para docentes e discentes no uso de novas

tecnologias. No total, desde 2020, foram 2.065 vagas pelo Cead/UnB, além de 260 vagas para a formação de
monitores.

• Procap/UnB: em 2020, a Procap/Dcade/DGP ofertou 2.125 vagas de capacitação entre 12 cursos na modalidade
ensino a distância e oito ações remotas para atendimento de demandas que seriam de cursos presenciais. No
primeiro semestre de 2021, mais de 300 servidores capacitados em cursos diversos.

• Diálogo, transparência e comunicação
• Campanha UnB é a gente quem faz: 480 matérias publicadas, 1.159 postagens nas mídias sociais;
• Assessoria de Imprensa: 9.715 notícias e entrevistas difundidas pela mídia impressa, eletrônica e por meio da

internet no DF e no Brasil;
• Cobertura da UnBTV: 248 produções e 45 transmissões;
• Cartas da Reitora;
• Boletins e relatórios.

Detalhamento por eixo
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Gente que cuida das pessoas

• Contingência, prevenção e biossegurança para enfrentamento da pandemia de covid-19
• Instituição do Coes: prestar informações relacionadas à evolução da pandemia para administração da

Universidade e auxiliar no planejamento de ações para mitigar os efeitos sobre a comunidade acadêmica. Links
para os boletins do Coes.

• Plano de Contingência em Saúde do Coronavírus para a Universidade de Brasília (UnB) – Versão Atualizada
(Coes/UnB) e Plano Geral de Retomada das Atividades na Universidade de Brasília – 3ª Versão Atualizada
(Ccar/UnB)

• Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da covid-19 na UnB; (Coes/UnB)
• Fluxo de notificação casos e contatos da covid-19;
• Comissões de coordenação das ações de retomada locais e planos de contingência para a retomada das atividades

no âmbito das unidades acadêmicas e administrativas. (Resolução CAD nº 0006/2021) – Planos de Contingência da
UNB – Covid-19: UnB em Ação

• Plano de Contingência da Casa do Estudante Universitário (CEU).
• Rodadas de Oficina Planos de contingência de unidades acadêmicas e administrativas: da elaboração à

publicização: foram realizadas quatro rodadas de oficinas (até junho de 2021) na plataforma
Teams, com transmissão pela UnBTV no canal do Youtube.

Detalhamento por eixo

https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/GuiaBiossegurancaUnB_2020.pdf
http://repositoriocovid19.unb.br/planos-de-contingencia-da-unb/
http://repositoriocovid19.unb.br/planos-de-contingencia-da-unb/
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Gente que cuida das pessoas

• Avaliação de uso e ocupação dos espaços de uso comum da UnB:
• visita técnica; avaliação e classificação dos ambientes; estudo de leiaute das salas; elaboração de cartazes com

instruções de uso e ocupação das salas e estudo de fluxo nas áreas comuns do edifício. Concluídos:
PAT/UnB; PJC/UnB, ICC/UnB, BSAS/UnB; BSAN/UnB. Em andamento: OCA; STI; RU e BCE.

• Guia metodológico para a avaliação de ambientes: um estudo de caso realizado pelo Subcomitê de Infraestrutura e
Serviços local da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) subsidiou a elaboração de um guia para auxiliar os
gestores na avaliação dos seus espaços, para possibilitar uma ocupação dos ambientes de forma segura,
responsável e com salubridade. Um grupo de trabalho, coordenado pela FAU, está utilizando o guia para avaliar os
ambientes das áreas comuns da UnB.

Detalhamento por eixo
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Gente que cuida das pessoas

• Preparação dos ambientes físicos e inspeções de saúde e segurança do trabalho
• Adesão a atas de registro de preços e licitação de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs) e de

materiais de sinalização e comunicação: R$ 1.923.314,26 empenhados em atas de registros de preços de EPIs e EPCs
(até junho de 2021).

• Realização inspeções de saúde e segurança de trabalho nos ambientes laborais em atividades essenciais e naqueles
que estão atuando no enfrentamento à pandemia de covid-19 na UnB: 208 ambientes foram inspecionados até o
momento, sendo 133 em 2020 e 75 em 2021. Para cada um foi emitido um Relatório Técnico de Inspeção (RTI). Essa
ação visa a adequação dos ambientes de modo a garantir segurança aos servidores na execução das suas atividades.

• Preparação dos ambientes, por meio de ações de manutenção predial e de equipamentos, compra e
instalação de dispensadores de sabonete/álcool e lixeiras, substituição de torneiras e logística de abastecimento de
insumos e EPIs/EPCs: 970 litros de álcool 70% produzidos e distribuídos, mais de 200 torneiras substituídas, mais de
400 dispensadores de álcool instalados.

• Outras ações: como a manutenção geral dos mais de 1.200 banheiros e diversos aparelhos de ar condicionado, compra
de itens visando ao enfrentamento da pandemia, tais como: suportes para papel toalha e papel higiênico; torneiras
automáticas, com sensor, para os bebedouros; totens de álcool em gel 70%, com pedal; tapetes sanitizantes; itens de
sinalização e isolamento de espaços físicos; frascos de álcool em gel 70%; termômetro clínico; máscaras de proteção
individual e face shields para servidores; e cartazes informativos com orientações para a prevenção e o controle da
covid-19.

Detalhamento por eixo
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Gente que cuida das pessoas

• Medidas de prevenção no cotidiano virtual e presencial da Universidade
• Cartazes e adesivos com orientações sobre medidas de biossegurança afixados nos campi e disponibilizados on-line:

os materiais estão sendo divulgados via e-mail institucional e WhatsApp, para familiarizar estudantes, docentes e
técnicos com os cuidados a serem tomados em tempos de pandemia. Os cartazes também serão disponibilizados
no repositório Covid-19: UnB em Ação. Os materiais trazem diretrizes sobre como reduzir os riscos de
contaminação, como o uso correto de máscaras, a forma certa de lavar as mãos e fazer a higienização com álcool
em gel, etiquetas de tosse e espirro, além de instruções sobre como manter o distanciamento social.

• Educa Covid-19 Prevenção no Cotidiano da UnB: baseado na educação por competências, a qual requer ir além de
informações e gráficos destinados à dimensão cognitiva e explorar competências de habilidades, atitudinais e
práticas para concretizar condutas de prevenção de transmissão do Sars-CoV-2, em variadas situações e em diversos
locais da UnB.

• Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem implementadas no âmbito da Universidade de Brasília
para o enfrentamento de covid-19 – Documento da DSQVT

• Orientação a prepostos e funcionários terceirizados quanto às medidas de prevenção à Covid-19 e fiscalização das
empresas contratadas quanto ao fornecimento de EPIs aos funcionários: 13 documentos encaminhados às unidades
acadêmicas e administrativas ou às empresas terceirizadas até o mês de abril de 2021.

Detalhamento por eixo

http://www.repositoriocovid19.unb.br/
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Gente que cuida das pessoas

• Monitoramento contínuo da situação epidemiológica
• Boletins e Notas Técnicas do Coes/UnB
• Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Hospital Universitário de Brasília (HUB)
• Sala de Situação em Saúde (SDS)
• Coordenação de Assistência e Vigilância em Saúde da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária

(Coavs/Dasu): desenvolvimento de estratégias em inteligência epidemiológica, para contribuir com a administração
superior nas tomadas de decisão.

• Vigilância ativa: a nova funcionalidade do GdS é a vigilância ativa, em parceria com a Coordenação de Atenção e
Vigilância à Saúde (CoAVS). O usuário pode ativar a funcionalidade pelo aplicativo instalado no celular ou tablet,
acionar a vigilância ativa institucional e vincular à instituição que pertence (UnB ou HUB). Quando a vigilância ativa
é ativada, os dados do usuário migram para o go.data, que permite a coleta de dados de campo, rastreamento de
contatos e visualização de cadeias de transmissão. A equipe de profissionais de saúde dos Núcleos de Atenção e
Vigilância em Saúde (Navs), vinculados à CoAVS, são responsáveis pelo protocolo de rastreamento e monitoramento
dos casos suspeitos e confirmados de covid-19, durante o período de dez dias.

• Produção de relatórios diários e semanais sobre a situação epidemiológica da comunidade acadêmica
• Observatório de Predição e Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (PrEpidemia): acompanha e desenvolve

estudos relacionados à covid-19 no DF.

Detalhamento por eixo

https://www.prepidemia.org/


Gente que pesquisa

Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

• Protagonismo, criatividade e inovação para enfrentamento da covid-19
• Lançamento do Repositório Digital Covid-19 UnB em Ação;
• Parcerias interinstitucionais para combate à covid-19

• Parceria com a Fiocruz, em abril de 2020: Plataforma de Inteligência Cooperativa com Atenção Primária à Saúde (Picaps), que proporciona
aos profissionais de saúde que atuam na atenção primária o acesso a informações de inteligência, com base em dados sobre o fluxo de
pessoas e de grupos mais vulneráveis;

• Parceria com o HUB, para desenvolvimento de ensaio clínico nacional, coordenado pelo Instituto Butantan, para testar a eficácia da
vacina CoronaVac;

• Outras parcerias.

• Desenvolvimento de tecnologias e aplicativos:
• App Escola em Casa DF: a iniciativa partiu da equipe de Inovação do GDF em parceria com o Laboratório Avançado de Produção, Pesquisa

e Inovação em Software (Lappis/UnB).
• App Mia Ajuda: resultado de projeto financiado pela UnB, aproxima voluntários de quem sinaliza que precisa de algum tipo de ajuda, seja

de forma material ou não material – com serviços e favores.
• Projetos da UnB trabalham em tecnologias para proteção dos profissionais de saúde
• Hackathon 2020: desenvolver programas e aplicativos que possam melhorar o funcionamento de diversos setores da economia do DF

impactados pelo isolamento social.
• Outros projetos.

Detalhamento por eixo



Gente que pesquisa

Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

• Prospecção e apoio a projetos voltados para o combate à covid-19
• Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão de combate à covid-19 (Copei/UnB): com o objetivo de planejar,

sistematizar e buscar viabilizar a execução de ações institucionais de pesquisa, inovação e extensão visando
ao enfrentamento, no Distrito Federal e no Brasil, da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

• Chamadas para prospecção de iniciativas contra a covid-19, lançadas pelo Copei junto com os decanatos de
Pesquisa e Inovação (DPI) e de Extensão (DEX): desde a primeira chamada, em março de 2020, foram inscritos 212
projetos. Destes, 198 iniciativas foram aprovadas e estão em andamento. 90 projetos foram contemplados com
financiamento e 108 ainda aguardam recursos. Projetos – Covid-19: UnB em Ação

• Fundo de doações para projetos de pesquisa, inovação e extensão com foco no combate à covid-19, em convênio
com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec).

• Campanha UnB pela Vida.

Detalhamento por eixo

http://dpi.unb.br/
http://www.dex.unb.br/
http://noticias.unb.br/117-pesquisa/4027-chamada-busca-projetos-e-acoes-para-combate-a-covid-19
http://repositoriocovid19.unb.br/projetos/


Gente que pesquisa

Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

Conhecimento aplicado junto à sociedade no combate à pandemia
• Destaque para as ações:

• UnB Solidária nos hospitais
• Cartas solidárias: Hran, Samu, Hospital do Coração, HUB, e HRSM.
• Ação conjunta da Universidade do Envelhecer (UniSer) e da FAL: dezenas de famílias em vulnerabilidade

social receberam cestas básicas com alimentos cultivados na FAL.
• App UnB Solidária pretende integrar a comunidade acadêmica em uma rede voluntária para o atendimento 

aos moradores do Distrito Federal
• Parcerias estratégicas: entrega, em março de 2020, de 50 protetores faciais (face shields) ao Hran. Em abril

2020, a UnB cedeu equipamentos e servidores para fortalecer os trabalhos do Laboratório Central de Saúde
Pública do DF (Lacen) no diagnóstico da doença, e o HUB ofereceu leitos de retaguarda para o Hran.

• Um projeto da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de Brasília buscou auxiliar profissionais
desempregados por conta da pandemia do novo coronavírus a se recolocarem no mercado de trabalho.

• Iniciativa do Observa PopRua levará orientações sobre medidas preventivas às ruas de Ceilândia, Taguatinga e
Samambaia.

• Outros projetos e iniciativas.

Detalhamento por eixo



Gente que pesquisa

Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

• Atuação na linha de frente do combate à covid-19
• O HUB (Ebserh/MEC), conta uma área exclusiva para atendimento de pacientes com covid-19. O espaço possui 40 leitos de

enfermaria. O hospital conta ainda com iniciativas de atendimento humanizado e prontuário afetivo.
• Professores e técnicos na linha de frente de atendimento aos casos de covid, no Hospital Universitário (HUB).
• HUB é referência no DF para o tratamento de pessoas que apresentam evento adverso grave após tomar a vacina contra a

covid-19.
• Polo de manutenção de respiradores: articulação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Instituto

Federal de Brasília (IFB) permitiu que professores e técnicos das instituições auxiliassem no conserto dos respiradores em
leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para tratamento de pacientes com covid-19 em hospitais do Distrito Federal.

• Parceria com a (SES/DF) para empréstimo de ultracongeladores para acomodar doses de vacinas contra a covid-19 que
exigem grandes baixas temperaturas para ter sua eficácia mantida, a exemplo do imunizante desenvolvido pela Pfizer.

• Auxílio ao Hospital das Forças Armadas na implementação de exames de RT-PCR para testagem da covid-19.
• Residentes de Medicina Veterinária da UnB contribuem no combate à covid-19. Profissionais produziram notas técnicas com

recomendações para prevenção ao novo coronavírus em estabelecimentos veterinários e agropecuários.
• Outras iniciativas.

Detalhamento por eixo

http://noticias.unb.br/125-saude/4870-hospital-universitario-abre-mais-30-leitos-de-enfermaria-de-covid-19


Gente que pesquisa

Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação - Ccar/UnB

• Debates, estudos e perspectivas acerca dos impactos da pandemia
• Semana Universitária: foram realizadas 1.273 atividades, as quais obtiveram mais de 200 mil visualizações e 26.910

inscritos. Foram enviados 657 vídeos gravados e realizadas 616 transmissõesao vivo, em um período de cinco dias;
• Oferta de disciplinas e cursos de extensão voltados para a temática em cursos de graduação e projetos de extensão;
• Fóruns on-line e webnários;
• Pesquisas e estudos para investigar os impactos sociais, econômicos, culturais e psicológicos da pandemia de covid-

19 no Brasil;
• Exposições virtuais.

Detalhamento por eixo




