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1. INTRODUÇÃO

Este documento organiza procedimentos e 
responsabilidades, com o objetivo de orientar ações durante 
um evento indesejado. Assim, este Plano descreve de forma 
clara, concisa e completa as respostas que podem ser 
desencadeadas diante de contaminações por Covid-19 no 
âmbito do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares 
(CEAM), assim como projeta as possibilidades de retorno à 
presencialidade em seus espaços.

Para garantir a segurança da comunidade do 
CEAM numa situação de retorno, é indispensável que 
todas e todos sejam responsáveis na promoção de 
cuidados de biossegurança obrigatórios e que, diante de 
quaisquer atividades de ensino, pesquisa e extensão ou 
administrativas, mantenham-se informadas e informados 
por meio dos repositórios institucionais – UnB em Ação 
(http://repositoriocovid19.unb.br/), cientes das normas de 
biossegurança vigentes na UnB e realizem seu registro na 
Sala de Situação (https://sds.unb.br ).

Este documento visa à compilação de ações e decisões 
desenvolvidas pela Universidade de Brasília em resposta 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO
CENTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES – CEAM

PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES DIANTE
DA PANDEMIA DA COVID-19

Foto: CEAM entrada principal.
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à pandemia da Covid-19. O acompanhamento contínuo 
das decisões, normas, diretrizes e orientações do Centro 
de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) e da 
Universidade de Brasília é de responsabilidade individual 
e coletiva, no que se refere à evolução da epidemia, à 
execução remota das atividades administrativas e de 
gestão e ao retorno paulatino à execução presencial dessas 
atividades. 

A elaboração deste documento foi baseada nas 
disposições contidas na Resolução CAD no 006/21, que 
regulamentou a elaboração e publicização de plano de 
contingência para a retomada das atividades, no Plano 
de contingência da UnB para enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 (http://www.dac.unb.br/images/DASU/
PANDEMIA/2020- PlanoContingenciaCovid19_v6.pdf), no 
Guia de recomendações de biossegurança, prevenção 
e controle da Covid-19 na UnB (https://unb.br/images/
Noticias/2020/Documentos/GuiaBiossegurancaUnB_2020.
pdf), no Guia metodológico para avaliação de ambientes de 
ensino Pós Covid: estudo de caso da FAU/UnB: (processo 
SEI 23106.105173/2020-92) e nas recomendações 
gerais, boletins e circulares do Comitê Gestor do Plano 
de Contingência da Covid-19 (COES) e do Comitê de 
Acompanhamento das Ações de Recuperação (CCAR) 
na UnB (http://repositoriocovid19.unb.br/). O Plano de 
contingência de retomada das atividades no Centro de 
Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) apresenta 
o conjunto de diretrizes e orientações para a ocupação 
segura dos espaços físicos, administrativos e acadêmicos. 
Busca-se o cuidado com a saúde da comunidade 
acadêmica, respeitando-se as orientações de biossegurança 
determinadas por autoridades e organismos de saúde 
nacionais e internacionais e pelo Comitê Gestor do Plano de 
Contingência da Covid-19 (COES/UnB). 

Foto: CEAM vista lateral.



3

2. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE

Criado pelo Ato da Reitoria n. 105, de 29 de abril de 
1986, o CEAM é um centro da UnB vinculado diretamente 
à Reitoria. Localizado na Universidade de Brasília, no 
Campus Darcy Ribeiro, em frente à Praça Chico Mendes, o 
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares é composto 
por uma Direção Colegiada e sua equipe administrativa, 
dois Programas de Pós-Graduação stricto sensu 
(Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 
– PPGDSCI e Direitos Humanos e Cidadania – PPGDH), 
programas de especialização lato sensu e mais de 35 
Núcleos Temáticos com atividades regulares nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão.

 O CEAM é fruto de uma concepção da universidade 
tridimensional, que tem por missão produzir, articular, integrar 
e disseminar, com qualidade, conhecimentos e práticas 
inter-, multi- e transdisciplinares. O Centro tem diversas 
ambições, como, por exemplo, unir ciência e humanismo 
para cumprir sua função social; integrar e dinamizar a 
universidade; conciliar o avanço científico especializado 
de ponta e o compromisso com a transformação social; 
socializar o conhecimento e estabelecer um diálogo profícuo 
entre os diferentes saberes, considerando a diversidade 
epistemológica.

Foto: CEAM entrada principal.
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 Fundamentado no fortalecimento entre teoria e prática, 
possibilita a integração entre pensamento e ação, tendo em 
vista colocar o conhecimento científico a serviço da sociedade 
democrática. Para colocar em prática tal concepção, o Centro 
baseia-se nas abordagens multi-, inter- e transdisciplinar 
pelas quais seus Núcleos de Estudos e os dois Programas 
de Pós-Graduação stricto sensu buscam problematizar a 
realidade complexa com a sociedade, setores das políticas 
públicas e cooperação internacional.

A natureza deste Centro concretiza-se pela vasta gama 
de temas trabalhados, que incluem atividades e pesquisas 
em direitos humanos, políticas sociais, desenvolvimento 
e sociedade, estudos latino-americanos e europeus, 
comunicação, cultura, memória, linguagens, agricultura e 
meio ambiente, estudos amazônicos, saúde, educação, 
relações internacionais, populações urbanas e rurais, 
crianças, adolescentes e jovens, terceira idade, violência, 
gênero, raça, diversidade sexual, entre outros.

Contando com o apoio de centenas de professoras, 
professores, pesquisadoras e pesquisadores, do quadro da 
universidade e voluntários vinculados aos núcleos temáticos 
e programas de pós-graduação, da direção e sua equipe 
administrativa, o CEAM oferece anualmente vagas para 
os programas de pós-graduação, e semestralmente suas 
disciplinas de graduação (optativas e de módulo livre), a que 
se soma uma média anual de mais de 3 mil horas-aula em 
cursos de extensão e inúmeras pesquisas, observatórios, 
eventos nacionais e internacionais, que contam com a 
participação de embaixadas, personalidades acadêmicas 
nacionais e estrangeiras, representantes dos governos 
federal e distrital, autarquias e sociedade civil.

 

O CEAM
• 37 Núcleos Temáticos

Convênios internacionais e Cátedras
• 9 Convênios internacionais firmados (Angola, Chile, Cuba, 

Equador, Espanha, Guiné Bissau, Paraguai, Peru)
• 2 Convênios com MoU em apreciação (Cuba, México)
• 2 Cátedras (recentemente aprovadas no CD-CEAM) 

(Bangladesh, Sri Lanka)

Programas de Pós-Graduação
• PPGDH – M e D em Direitos Humanos e Cidadania
• PPGDSCI – M e D em Desenvolvimento, Sociedade e 

Coop. Intern. (dissertação e tese premiadas no Concurso de 
Teses da UnB)

• Especialização Políticas Públicas, Infância, Juventude e 
Diversidade (2a turma mais de 1.000 inscrições / EP)

• Mestrado Profissional PPIJD (em breve / EP)
Foto: PPGDH e PPGDSCI.

Foto: PPIJD.

Foto: Neagri.
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População do Prédio do CEAM

Bloco Docentes Discentes Técnicos Colaboradores
Bloco A Variável 35 (EPPIJD) 5 6
Bloco C 44 119 2 0

Graduação
• Disciplinas de módulo livre (média de 25 turmas ofertadas 

por semestre, com listas de espera em várias disciplinas)
 

Extensão
• Expressiva oferta de extensão (vocação extensionista)
• SEMUNI – 41 ações de extensão

 
Técnicos Administrativos
• 7 Técnicos administrativos

Foto: Bloco C. Neagri.
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3. AÇÕES TOMADAS

Diante da pandemia decorrente da Covid-19, a Direção 
do CEAM compôs comissão local para prestar informações 
ao Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação 
(CCAR) e a seus subcomitês (Compras e Contratos 
Administrativos; Gestão de Pessoas; Atividades Acadêmicas; 
Atividades Administrativas; e Comunicação), cujo objetivo é 
mitigar os riscos diretos e derivados da Covid-19 na execução 
da missão da Universidade de Brasília. Cabe à comissão 
elaborar e colocar em prática, num prazo de 30 dias, o Plano 
local de Contingência do CEAM, seguindo o disposto no 
Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e 
controle da Covid-19 na UnB. No uso de suas atribuições, 
a Direção definiu, juntamente com a Comissão, que as 
atividades administrativas e acadêmicas nas etapas 1 e 2 
do Plano de retomada das atividades deverão ser realizadas 
por meio de trabalho remoto com a utilização do Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) e dos e-mails institucionais 
das coordenações, secretarias acadêmicas e unidades 
administrativas.

Foto: Secretaria do CEAM.
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4. FUNCIONAMENTO DO CEAM DURANTE AS  
ETAPAS 1 E 2 DO PLANO DE RETOMADA

Os serviços considerados essenciais e estratégicos, 
tais como: segurança, limpeza, recebimento de materiais 
e manutenção (hidráulica, elétrica, rede de comunicação 
e administração patrimonial) poderão ser realizados 
presencialmente por meio de escalas definidas pelos 
servidores dos setores. Os docentes e técnico-administrativos 
que não se enquadram nas restrições dos artigos 50 e 
70 do Ato da Reitoria da UnB no 0419/2020 (SEI/UnB – 
5108145 – Ato da Reitoria) deverão trabalhar em regime 
de escala e poderão ser convocados para a execução de 
atividades presencias no CEAM visando a manutenção 
do funcionamento dos serviços considerados essenciais e 
estratégicos da unidade, conforme previsto no Art. 20 do 
Ato citado. As reuniões presenciais não são aconselháveis 
durante as etapas 1 e 2 do Plano de retomada das atividades. 
Os setores administrativos, assim como os cursos de 
graduação e pós-graduação, deverão se organizar para que 
todas as atividades sejam realizadas de forma remota. Em 
caso de necessidade, formalmente justificada, as reuniões 
presenciais deverão ser aprovadas pela direção do CEAM.

 Alunos em vulnerabilidade econômica deverão procurar a 
secretaria do curso e comunicar suas necessidades para que 
sejam encaminhadas ao Decanato de Assuntos Comunitários 
(DAC) via SEI. As atividades de extensão e pesquisa externas 

ao CEAM, realizadas por 
servidores e discente, devem 
considerar as normativas 
legais vigentes da UnB e do 
GDF. Cabe aos idealizadores/
coordenadores das atividades 
informar à Direção do CEAM 
de suas ações e dos cuidados 
que estão sendo aplicados, em 
todos os momentos.

 

Foto: Secretaria do CEAM.
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5. MODELO DE CARTAZES DE SINALIZAÇÃO DE 
AMBIENTE

 Além dos cartazes de sinalização dos ambientes, em 
consonância com recomendações de biossegurança, foram 
disponibilizados totens equipados com dispensers de álcool 
em gel (imagens, abaixo), tapetes sanitizantes na entrada do 
CEAM, termômetros infravermelhos(com a conferência da 
temperatura realizada pelos vigilantes prediais).



9



10

Pavilhão Multiuso 1
Bloco A - CEAM

1
Planta baixa - 1º pavimento

Sem escala

Rack TI

A=12,7m²

Sanit. Feminino
A=14.9m² Copa

A=8,1m²

Banheiro
A=3,7m²

Recepção
A=19,1m²

Secretaria
A=26,0m²

Direção
A=21,2m²

Secret. Executiva
A=12,9m²

Nescuba
A=17,2m²

Neppos
A=12,9m²

Nelis
A=12,9m²

NEM
A=12,9m²

Neur
A=12,9m²

Neab
A=12,9m²

Neomni /
GEOCivitas
A=12,9m²

Necoim 1
A=12,9m²

Auditório
A=81,6m²

Foyer
A=19,22m²

Nemp / NPH
A=8,5m²

Asses.Comunic.
A=12,9m²

NEE
A=12,9m²

Nedig
A=12,9m²

Nesprom
A=12,9m²

LPD / Neur
A=12,9m²

Necoim
A=12,9m²

Neasia
A=12,9m²

Sanit. Masculino

A=1 m²4,9

A1 30/4

A1 33/5

A1 41/4

A1 44/5

A1 42/1

A1 45/4 A1 49/4 A1 52/4 A1 55/4 A1 58/4 A1 61/4 A1 64/4 A1 67/4 A1 70/4

A
1 

72
/5

A1 71/4

A
1 

68
/5

A1 47/5 A1 50/5 A1 53/5 A1 56/5 A1 59/5 A1 62/5 A1 65/5

A1 33/3

A1 33/3

circulação

circulação circulação

circulação

circulação

ci
rc

ul
aç

ão

circulação

IdA

x A1 38/7

x

1,
0

m

1,5m 1,5m

1,
5m

Legenda:

x Totem Álcool Gel

Zona Amarela
Médio risco contaminação

Zona Verde
Baixo risco contaminação

Zona Vermelha
Alto risco contaminação

Tapete Higienizador

x

Pavilhão Multiuso 1
Bloco A - CEAM

Legenda:

x Totem Álcool Gel

Zona Amarela
Médio risco contaminação

Zona Verde
Baixo risco contaminação

Zona Vermelha
Alto risco contaminação

Tapete Higienizador

x

2
Planta baixa - Pavimento Térreo

Sem escala

CEAM / EPPIJD
A=21m²

AT 28/2

NEIJ
A=16,6m²

NP3
A=10,9m²

Nepti
A=27,8m²

NEP
A=27,9m²

NEP
A=27,9m²

Nepem
A=27,9m²

Neaz
A=27,7m²

AT 79/6AT 75/6AT 70/6

AT 62/5AT 57/6

AT 52/4

AT 49/7

AT 48/5

AT 41/7

Sanit. Femin.
A=19.5m²

Sanit. Masc.
A=19.7m²AT 34/6 AT 38/6

x

x
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6. AVALIAÇÃO DO ESPAÇO DO CEAM

O CEAM está localizado no Campus da Darcy Ribeiro, 
no multiuso, ao lado da Praça Chico Mendes. A avaliação do 
ambiente foi realizada por meio do Guia Metodológico para 
avaliação de ambientes de ensino pós-covid: Estudo de Caso 
FAU/UnB. O guia auxilia os gestores na avaliação dos seus 
espaços para possibilitar uma ocupação dos ambientes de 
forma segura, responsável e com salubridade. O Guia agrupa 
por níveis de complexidade (A - baixa, B - média e C - alta) 
as medidas a serem adotadas para a retomada da utilização 
dos ambientes, para minimizar os riscos de contágio. Os 
critérios de classificação utilizados foram: possibilidade 
de higienização constante das superfícies, possibilidade 
de abertura de janelas e portas e dependência de 
condicionamento artificial para funcionamento. Para análise 
de cada ambiente do CEAM, foi considerada a metragem 
do espaço e os critérios de classificação. O quadro abaixo 
apresenta o resultado da avaliação do espaço do CEAM.

 

Foto: Panorâmica do CEAM.
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PAT CdiMp Pesq. / Adm. 30 5 3 Sim Sim  

Térreo EPPIJD Administrat. 21 3 1 Sim Não  
Térreo Neagri Pesq. / Adm. 42,3 Var. 3 Sim Sim  
Térreo Neaz Pesq. / Adm. 27,7 Var. 2 Sim Sim  
Térreo Neij Pesq. / Adm. 16,6 Var. 1 Sim Sim  
Térreo NEP Pesq. / Adm. 27,9 Var. 2 Sim Sim  
Térreo NEP Pesq. / Adm. 27,9 Var. 2 Sim Sim  
Térreo Nepem Pesq. / Adm. 27,9 Var. 2 Sim Sim  
Térreo Nepti Pesq. / Adm. 27,8 Var. 2 Sim Sim  
Térreo NP3 Pesq. / Adm. 10,9 Var. 1 Sim Sim  

1º Auditório Acadêmico 81,6 Var. 20 Sim Sim  
1º Copa Usos Gerais 8,1 Var. 1 Sim Não  
1º Direção Administrat. 21,2 1 1 Sim Sim  
1º Foyer(aud.) Acadêmico 19,22 Var. 2 Sim Não  
1º LPD/Neur Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Neab Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Neasia Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Necoim Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Necoim1 Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Nedig Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º NEE Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Nelis Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º NEM Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Nemp/NPH Pesq. / Adm. 8,5 Var. 1 Sim Sim  

1º Neomni / 
GEOCivitas Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  

1º Neppos Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Nescuba Pesq. / Adm. 17,2 Var. 1 Sim Sim  
1º Nesprom Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Neur Pesq. / Adm. 12,9 Var. 1 Sim Sim  
1º Sec.Executiva Administrat. 12,9 1 1 Sim Sim  

1º Secretaria / 
Comunicação Administrat. 38 6 3 Sim Sim  
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BLOCO A

Descrição do setor Funcionamento normal Contingência

A área de recepção do Ceam possui 
uma entrada por uma grade de ferro. 
É um espaço relativamente pequeno, 
medindo 19,1 m2, com janelas em toda 
sua extensão. Possui duas poltronas 
e duas cadeiras de espera/descanso. 
Possui murais onde são afixados avisos 
gerais.

• É a área de acesso à parte do Ceam 
que funciona no bloco A, transitando 
por ela todos os servidores/
colaboradores que trabalham no bloco 
A e os usuários.

• É também uma área de espera dos 
usuários para atendimento e espaço 
de confraternização dos servidores/
colaboradores.

• Impedir aglomeração de pessoas na 
área de recepção 

• Adesivar piso da área de recepção 
alertando para que se mantenha o 
distanciamento social

• Afixação de cartazes nos murais, 
alertando para o uso de máscaras e 
álcool-gel

• Bloquear o uso de poltronas/cadeiras
• Uso de máscara o tempo todo por 

todos que acessarem as dependências 
do Ceam

• Aferição de temperatura na entrada

A copa do Ceam é um espaço pequeno 
de 8,1 metros quadrados. Não possui 
ventilação, por não ter janela. Possui 
uma pia, armários, microondas, 
geladeira, forno elétrico e utensílios 
gerais de cozinha, como copos, pratos, 
talheres, etc.

• Era utilizado pelos servidores/
colaboradores principalmente para 
fazer refeições e guardar e esquentar 
marmitas para o almoço

• Possuía uma funcionária copeira que 
dava apoio em geral.

• Revezamento dos funcionários que 
usam a copa para o almoço.

A secretaria geral do Ceam é o 
setor que abriga a maior parte 
do corpo técnico do Centro. O 
espaço é destinado ao atendimento 
acadêmico, administrativo, financeiro 
e comunicação. A sala possui 
aproximadamente 39 m2 e janelas em 
toda a sua extensão. O setor comporta 
sete estações de trabalho, uma para 
cada pessoa.

• Quatro servidores e três 
colaboradores trabalhando 
diariamente;

• Janelas fechadas e ar condicionado 
ligado o tempo todo, devido à 
infestação por aedes aegypti. 

• Atendimento presencial, telefônico e 
por e-mail de 7h às 17h.

• Implementação de escala de rodízio 
para que tenha, no máximo, até três 
servidores/colaboradores trabalhando 
na sala ao mesmo tempo.

• Abertura de todas as janelas durante o 
horário de funcionamento e vedação ao 
uso do ar condicionado.

• Uso de máscara o tempo todo pelos 
servidores/colaboradores.

• Disponibilização de frascos de 
álcool-gel para o uso dos servidores/
colaboradores da secretaria geral. 

A direção é composta por duas salas, 
com divisória entre elas: sala da 
Secretária-Executiva, medindo 12,9 m2, 
uma janela e uma estação de trabalho; 
sala da Diretora, medindo 21,2 m2, 
duas janelas, um banheiro privativo 
com 3,7 m2 e uma estação de trabalho. 
A porta de entrada é a mesma porta da 
saída.

• Uma pessoa trabalhando diariamente 
na sala da Secretária-Executiva; uma 
pessoa trabalhando diariamente na 
sala da Diretora;

• Janelas fechadas e ar condicionado 
ligado o tempo todo, devido à 
infestação por aedes aegypti. 

• Atendimento presencial, telefônico e 
por e-mail de 8h às 18h.

• Abertura de todas as janelas durante o 
horário de funcionamento e vedação ao 
uso do ar condicionado

• Uso de máscara o tempo todo pelo(a) 
Diretor(a) e pela Secretária-Executiva

• Disponibilização de frascos de álcool-
gel para o uso do(a) Diretor(a) e da 
Secretária-Executiva
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As salas dos núcleos do Ceam 
possuem em média 12 m2 e 
uma janela. Algumas possuem ar 
condicionado. O acesso às salas 
situadas no primeiro andar do PMU1 
passa por um corredor estreito, 
onde se torna impossível manter o 
distanciamento social de 1,5.

Há salas dos núcleos também no 
térreo, onde o acesso é por um 
ambiente aberto e totalmente ventilado.

• Os interessados compareciam até 
a secretaria geral e retiravam as 
chaves das salas com os servidores. 
Em seguida, se dirigiam às salas 
e as utilizavam durante o período 
que achassem necessário. Ao final 
do uso, as chaves eram devolvidas 
na secretaria geral. Alguns usuários 
possuíam chaves próprias

• As salas dos núcleos eram utilizadas 
de 8h às 18h.

• Implementação de esquema de retirada 
de chaves com segurança utilizando 
álcool gel.

• Afixação de avisos nas portas para 
que os usuários mantenham as janelas 
abertas durante todo o tempo de 
utilização da sala e não utilizem o ar 
condicionado.

• Uso de uma pessoa por sala, no 
máximo.

• Adesivar piso do corredor 
alertando para que se mantenha o 
distanciamento social.

• afixação de cartazes ao longo de todo 
o corredor, alertando para o uso de 
máscaras e álcool-gel.

O auditório do Ceam possui 81 m2 . 
Tem capacidade de lotação para 64 
pessoas sentadas. Possui janelas em 
toda sua extensão, de ambos os lados. 
Possui ar condicionado.

• O auditório era utilizado pelos 
interessados mediante agendamento 
prévio com a secretaria geral. 

• Também era utilizado semanalmente 
no período noturno para as aulas 
da especialização lato sensu e uma 
vez por mês para as reuniões do 
Conselho.

• A chave do auditório era retirada 
com os servidores/colaboradores da 
secretaria geral.

• Implementação de esquema de retirada 
da chave com segurança utilizando 
álcool gel. 

• Afixação de aviso na porta para que 
os usuários mantenham as janelas 
abertas durante todo o tempo de 
utilização do auditório e que não 
utilizem o ar condicionado.

• Uso de no máximo 20 pessoas ao 
mesmo tempo

A Especialização Políticas Públicas, 
Infância, Juventude e Diversidade 
- EPPIJD localiza-se no Pavilhão 
Multiuso 1, Bloco A, térreo. É uma 
sala de aproximadamente 21 m2. 
Possui uma janela e um guichê para 
atendimento. Possui ar condicionado. 

• Duas colaboradoras trabalhando 
diariamente, às vezes se revezando 
em turnos.

• Atendimento presencial, telefônico e 
por e-mail de 8h às 18h.

• Aulas presenciais uma vez por 
semana, no período noturno, no 
auditório do CEAM.

• Habilitação de pontos de internet e 
de rede elétrica na extremidade da 
sala (próxima à porta de entrada) 
para instalação de um computador 
para que duas colaboradoras possam 
trabalhar em simultâneo respeitando o 
distanciamento social; OU

• Adoção do trabalho híbrido (presencial 
e não presencial) com escala de 
revezamento das colaboradoras

• Ampliar a ventilação natural na sala, se 
possível pela abertura de nova janela.

Os banheiros utilizados pelos 
servidores/colaboradores que 
trabalham no Bloco A são de tamanho 
médio, 15 m2, e pouco ventilados. 
Não são banheiros exclusivos do 
Ceam, são de uso compartilhado com 
pessoas de outros setores que também 
trabalham no Pavilhão Multiuso 1, como 
o Departamento de Artes, Protocolo e 
Arquivo Central.

• No Ceam, apenas o(a) Diretor(a)
possui banheiro privativo. Os demais 
servidores/colaboradores utilizam 
banheiros compartilhados do prédio.

• Uso interno do CEAM, IDA e Protocolo 
enquanto durar a pandemia.
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BLOCO C

A Pós-Graduação do CEAM está localizada no Pavilhão 
Multiuso 1, Bloco C, 1o Andar, Campus Darcy Ribeiro - Asa 
Norte. O espaço é compartilhado entre o Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação 
Internacional e o Programa de Pós-graduação em Direitos 
Humanos e Cidadania – PPGDH.

Foto: Bloco C.



16

As Adequações e aquisições para o enfrentamento da 
pandemia no ambiente dos Programas de Pós-Gradua-
ção são:

• Totens de álcool gel (afixados na entrada do setor, em cada 
sala de aula, dentro da secretaria do programa e na COPA);

• Máscaras de proteção individual faceshields para cada 
servidor docente e técnico administrativo;

• Frascos de álcool em gel 70%, destinado ao abastecimento 
dos recipientes utilizados pelos servidores docentes e 
técnicos durante a jornada de trabalho;

• Frascos de álcool líquido 70% e borrifador em spray, para a 
higienização dos equipamentos e móveis utilizados;

• Cartazes de orientação quanto à prevenção da Covid-19, 
afixados na recepção, nos banheiros, no mural e no 
corredor;

• Abertura de todas as janelas do corredor de acesso ao 
setor;

• Fita de demarcação de solo

Espera-se que a empresa prestadora do serviço de 
limpeza efetuará a higienização dos ambientes com produtos 
de limpeza eficazes ao combate do Covid-19, com a 
frequência de acordo com os termos contratuais.

Cabe a cada servidor(a) e à colaboradora, sempre 
que julgar necessário, reforçar a higienização dos seus 
equipamentos e móveis, utilizando o álcool líquido 70%.

A recomendação é que apenas as disciplinas optativas 
(por historicamente possuírem menor quantidade de 
alunos) sejam realizadas de forma presencial se o docente 
assim desejar e respeitado as normas e limites máximos 
de pessoas no ambiente. As disciplinas obrigatórias e as 
defesas de teses de doutorado e dissertações de mestrado, 
por tradicionalmente proporcionarem aglomerações e 
participação do público externo, devem ser realizadas de 
forma remota.

Recomenda-se a continuidade do atendimento de forma 
remota ou agendada para evitar filas e aglomerações. 
Publicação de cartazes informativos. Delimitação com fitas de 
marcação no solo.

Foto: Totens de álcool gel.
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7. INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO  
CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA EM 
CADA AMBIENTE 

De forma análoga à diretriz estabelecida pelo Plano 
Geral de Retomada das Atividades na UnB, o cumprimento 
das medidas de segurança no âmbito do CEAM é de 
responsabilidade individual e coletiva. É responsabilidade de 
todos ler e seguir as orientações constantes nesse Plano de 
Contingência do CEAM e demais documentos orientadores.
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8. ADEQUAÇÕES E AQUISIÇÕES PARA O  
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO AMBIENTE 
DO CEAM

Visando a adaptar o seu ambiente e garantir condições 
adequadas ao retorno presencial, adquiriu e instalou itens 
de prevenção à Covid-19, de acordo com as orientações das 
áreas pertinentes: dispensers para álcool em gel; torneiras 
de pressão para os banheiros; torneiras automáticas, com 
sensor, para o bebedouro; máscaras de proteção individual 
para cada servidor; máscaras cirúrgicas descartáveis, 
para distribuição a servidor(a) em caso de eventualidades, 
visto que cada um(a) usará a sua própria máscara, frascos 
de álcool em gel 70%, destinado ao abastecimento dos 
recipientes utilizados pelos servidores durante a jornada de 
trabalho; frascos de álcool líquido 70% e borrifador em spray, 
para a higienização dos equipamentos e móveis de cada 
setor; cartazes de orientação quanto à prevenção da Covid-1.

Foto: Auditório do CEAM.
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9. PROTOCOLO DE ESCALA DE SERVIDORES PARA 
GARANTIR OCUPAÇÃO SEGURA DOS ESPAÇOS

O Plano Geral de Retomada das Atividades na UnB 
apresenta um capítulo que detalha o retorno gradual para 
execução presencial das atividades administrativas e 
acadêmicas em etapas. A retomada gradual em etapas 
contempla inicialmente etapas de não presencialidade, 
avançando para uma presencialidade gradual, visando 
assegurar condições adequadas de saúde e segurança 
para a comunidade universitária. Destaca-se que o Plano 
Geral de Retomada das Atividades na UnB prevê a 
progressão ou a regressão das etapas, em decorrência da 
modificação de dados epidemiológicos monitorados pelo 
Coes/UnB. Dessa forma, o retorno gradual para execução 
presencial das atividades no âmbito da FCI, ocorrerá em 
consonância com as etapas determinadas no Plano Geral 
de Retomada das Atividades na UnB e autorizadas pelas 
instâncias competentes. Para as etapas do retorno gradual, 
os servidores serão alocados com jornada de trabalho 
presencial em regime de escala, em semanas alternadas. 
Nas etapas 1 e 2, permite-se a ocupação de cada espaço 
em um percentual máximo de 50% do número de servidores 
lotados em cada setor, devido ao distanciamento social 
requerido. O Plano Geral de Retomada das Atividades na 
Universidade de Brasília, no item 2.3 Isonomia como princípio 
norteador do modelo, expressa que o plano é isonômico no 
tratamento dos segmentos da UnB, docentes, discentes e 
servidores técnicos administrativos, além dos funcionários 
terceirizados e demais colaboradores. Essa isonomia inclui 
medidas de proteção da epidemia. O Plano estabelece um 
aumento gradual da presencialidade ao longo das etapas, em 
conformidade com critérios técnicos. Na etapa 4 está prevista 
a retomada completa de todas as atividades administrativas e 
acadêmicas de forma presencial. 
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10. ORIENTAÇÕES EM CASOS DE PESSOAS  
SUSPEITAS DE INFECÇÃO POR COVID-19

Todos devem se manter atualizados em relação aos 
indicadores epidemiológicos e instruídos sobre a necessidade 
de autoavaliação a respeito dos sintomas mais comuns da 
Covid19 (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) para as providências 
cabíveis e devida notificação e monitoramento (Guia de 
Biossegurança da UnB, dezembro de 2020). Nesse sentido, 
é importante adotar os passos a seguir: 1o – Evite sair de 
casa e, sobretudo, não compareça à FCI até que os sintomas 
regridam, independentemente do tipo de vínculo que você 
tenha; 2o – Avise por e-mail a chefia imediata se servidor. Se 
aluno, comunique o professor orientador e/ou coordenador do 
curso ao qual estiver vinculado; 3o – Procure atendimento na 
rede de assistência básica pública ou privada de saúde; 4o – 
Sempre que possível, garanta a comprovação por um médico 
do setor de saúde para futura necessidade de comprovação. 
Se julgar necessário, utilize o telefone 136 e o aplicativo 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde (Coronavírus-SUS) 
para obter maiores informações acerca da COVID-19.



21

11. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

O Decanato de Assuntos Comunitários da UnB, por 
meio da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade 
Universitária (DASU), criou o subcomitê de Saúde Mental 
e Atenção Psicossocial que tem pensado estratégias para 
o enfrentamento da COVID-19. Tratase de um subcomitê 
intersetorial que conta com profissionais de diversas 
formações, além da colaboração das secretarias do Distrito 
Federal (http://dac.unb.br/dasu-eacoes-contrao-covid-19). 
Por meio dos links a seguir, a comunidade interna da UnB 
pode buscar atividades oferecidas pela DASU, separadas nas 
seguintes categorias: 1. Apoio Psicológico (http://dac.unb.br/
atividadesdasu/apoio-psicologico);e 2. Promoção da Saúde 
(http://dac.unb.br/atividadesdasu/promocao-da-saude). 
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12. CONCLUI-SE

É possível um eventual retorno às atividades presenciais 
no CEAM, desde que com implementação de escala de 
revezamento de servidores e observadas as demais medidas 
de segurança dispostas neste plano de contingência.

Cabe destacar, porém, que as questões de segurança 
vão além do ambiente de trabalho. No CEAM trabalham 
servidores/colaboradores que utilizam transporte público para 
deslocamento, além de outros que são ou convivem com 
pessoas do grupo de risco. Ademais, a vacinação ainda não 
é realidade para a maioria dos servidores/colaboradores e 
usuários que frequentam o Centro.

Dessa forma, entende-se que é possível permanecer em 
formato não presencial até que seja alcançada uma situação 
segura no quadro de saúde pública do Distrito Federal.

Foto: Corredor do CEAM.
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