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Apresentação

O Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros – UnB Cerrado, é um centro 
ligado a Reitoria da Universidade de Brasília e que está situado no município de Alto 
Paraíso de Goiás. Este Centro foi criado em 2011 e teve sua estrutura predial recebida pela 
universidade em junho/2020.

O UnB Cerrado é um centro que atende as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade de Brasília e também de outras entidades públicas de ensino e pesquisa. 
Possui, em sua estrutura, salas de aula, auditório, refeitório, laboratório, biblioteca e espaço 
coworking. 
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Etapas sugeridas 
pelo plano de 
contingência geral 
da UnB (CCAR x
Fases da 
pandemia)
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Espaços ocupados pelo UnB Cerrado
Tabela 1 - Metodologia de classificação dos ambientes

Classificação Estratégias

A 3 Adaptações pontuais

1 Manter sempre portas e janelas abertas

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

3 Modificação no layout das meses e cadeiras para atender ao distanciamento de 1,5m 

4 Separação ou regulação dos fluxos de circulação

5 Higienização constante das superfícies e equipamentos.

B 2
Intervenções de baixa 

complexidade

7 Além das citadas para o nível A

8 Verificar a manutenção das janelas e portas

9 Verificar a possibilidade de inserir divisórias entre mesas

C 1
Intervenções de 

média/alta 
complexidade

10 Além das outras citadas em A e B

11 Verificar a possibilidade de abertura de outras portas e/ou janelas

12 Verificar a instalação de ar condicionado com filtros específicos (hospitalares)

13 Verificar a possibilidade de interdição do ambiente 3



Bloco 1
Bloco da Administração:
• Sala de recepção – Entrada do bloco
• Secretaria (Sala de Reuniões) – reuniões da diretoria
• Salas para professor – 1 sala para secretaria do centro, 1 

sala para direção e 2 salas para professores

Diagnose : espaços com circulação baixa de pessoas

Ação : Atendimento tipo balcão, com mesa na porta de 
entrada; 4 salas individuais com  no máximo 1 pessoa em 
cada uma. A utilização deste espaço será feita a partir da 
fase 2.

Classificação: A

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de 
entrada; colocação de álcool em gel em todas as salas
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Bloco 1/2
Copa:

• Copa
• Varanda
• Banheiros feminino e masculino

Diagnose – espaço com circulação baixa de pessoas

Ação: utilização apenas para a equipe interna. A utilização deste espaço será 
feita a partir da fase 2.

Classificação: A

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de entrada; colocação de 
álcool em gel na entrada e nos banheiros.

Observações: já está planejada a instalação os seguintes itens de 
prevenção: torneiras do tipo pressão; dispenser de Porta-sabonete Líquido; 
lixeiras com pedal
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Bloco 2
Sala de Informática – atual espaço coworking

• Espaço amplo a ser utilizado por professores, 
pesquisadores e alunos de pós-graduação

Diagnose – espaço com média circulação de 
pessoas

Ação: instalação de 4 a 6 mesas com 
espaçamento mínimo de 2 metros. A utilização 
deste espaço será feita a partir da fase 2.

Classificação: B

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na 
porta de entrada; colocação de álcool em gel em 
todas as mesas e na posta de entrada
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Bloco 3
Bloco de Salas de Aula

• 4 salas sendo 1 para 50 pessoas, 1 para 35 pessoas e 2 para 20 pessoas cada

Diagnose: circulação alta de pessoas

Ação: utilização de 50% das salas a cada vez com 50% da capacidade cada
Este espaço ficará fechado na Fase 1, sendo reavaliada sua utilização a partir da 
fase 2.

Classificação:C

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de entrada; colocação de 
álcool em gel em todas as salas

Observações: a partir da Etapa 2 de retomada será feita a interdição do 
ambiente para as devidas adaptações. Poderão ser solicitadas inspeções para 
essas adaptações nos ambientes. Inspeções para análise da necessidade de 
abertura de outras portas e/ou janelas; e inspeção para verificar a necessidade 
da instalação de ar condicionado com filtros específicos (hospitalares).
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Bloco 4
Auditório e anexo

• Auditório com capacidade para 100 pessoas
• Banheiros feminino e masculino
• Espaço acessório ao auditório

Diagnose – circulação alta de pessoas

Ação – espaço ficará fechado nas fases 1 e 2, sendo reavaliada sua 
utilização entre as fases 2 e 3, com 50%  total.

Classificação: C

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de entrada; 
colocação de álcool em gel na entrada do auditório, anexo e nos banheiros
Já está planejada a instalação os seguintes itens de prevenção: torneiras 
do tipo pressão; dispenser de Porta-sabonete Líquido; lixeiras com pedal

Observações: a partir da Etapa 2 de retomada será feita a interdição do 
ambiente para as devidas adaptações. Poderão ser solicitadas inspeções 
para essas adaptações nos ambientes. Inspeções para análise da 
necessidade de abertura de outras portas e/ou janelas; e inspeção para 
verificar a necessidade da instalação de ar condicionado com filtros 
específicos (hospitalares).
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Bloco 5
Laboratório

• Espaço com 2 bancadas grandes (para colocação de equipamentos) e uma 
sala acessória

Diagnose – circulação alta de pessoas

Ação – utilização por no máximo 5 pessoas a partir da fase 2 (dependendo da 
avaliação da coordenação do laboratório.
Avaliação de abertura com 50% da capacidade a partir da fase 3.

Classificação: C

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de entrada; colocação 
de álcool em gel na entrada e nas salas.
Já está planejada a instalação os seguintes itens de prevenção: torneiras do 
tipo pressão; dispenser de Porta-sabonete Líquido; lixeiras com pedal

Observações: a partir da Etapa 2 de retomada será feita a interdição do 
ambiente para as devidas adaptações. Poderão ser solicitadas inspeções para 
essas adaptações nos ambientes. Inspeções para análise da necessidade de 
abertura de outras portas e/ou janelas; e inspeção para verificar a necessidade 
da instalação de ar condicionado com filtros específicos (hospitalares).
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Bloco 6
Espaço para Veterinária

• Recepção
• 2 salas
• Copa

Diagnose – baixa circulação de pessoas

Ação – Espaço fechado nas fases 1 e 2. Avaliar a utilização a 
partir da fase 3, como alojamento provisório, por no máximo 2 
pessoas.

Classificação: A

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de 
entrada; colocação de álcool em gel em todas as salas e no 
banheiro

Observações: já está planejada a instalação os seguintes itens 
de prevenção: torneiras do tipo pressão; dispenser de Porta-
sabonete Líquido; lixeiras com pedal
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Bloco 7
Refeitório

• Cozinha
• Banheiros feminino e masculino
• Espaço para alimentação
• Banheiro externo

Diagnose –circulação média de pessoas

Ação – área interna fechada nas fases 1 e 2, sendo reavaliada sua 
utilização a partir da fase 3 com 50% da capacidade. Atualmente este 
espaço serve como copa para almoço e lanche do vigilante e da 
funcionária da limpeza. O banheiro externo é utilizado pelos 
vigilantes.

Classificação: B

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de entrada; 
colocação de álcool em gel na entrada e nos banheiros e cozinha

Observações: já está planejada a instalação os seguintes itens de 
prevenção: torneiras do tipo pressão; dispenser de Porta-sabonete 
Líquido; lixeiras com pedal
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Bloco 8
Biblioteca

• Espaço amplo 

Diagnose – média circulação de pessoas

Ação – fechado nas fases 1, sendo reavaliada sua 
utilização a partir da fase 2, com no máximo 5 pessoas.

Classificação: B

Adaptações: instalação de tapete sanitizante na porta de 
entrada; colocação de álcool em gel na entrada e nos 
banheiros.

Observações: já está planejada a instalação os seguintes 
itens de prevenção: torneiras do tipo pressão; dispenser
de Porta-sabonete Líquido; lixeiras com pedal
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Medidas Gerais de Segurança para todos 
os Espaços do Centro UnB Cerrado

u manter o local de trabalho sempre limpo e livre de foco de contaminação;

u limpar regularmente mesas, balcões e objetos compartilhados;

u incentivar e promover a higienização das mãos dos servidores e funcionários;

u disponibilizar e facilitar o acesso aos materiais necessários para higienização: 
água e sabão, álcool em gel;

u comunicar aos servidores e funcionários que, caso sintam algum sintoma como 
tosse, febre ou dificuldade para respirar, se isolem para evitar o contágio;

u será afixada toda a sinalização e comunicação visual de prevenção em todos 
os ambientes
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u Evitar qualquer tipo de  aglomeração e manter distânciamento mínimo de um 
metro e meio (1,5m);

u evitar reuniões em ambientes fechados;

u O uso de máscaras é obrigatório a todos os usuários do Centro;

u utilizar protocolos de contingência para casos de suspeita ou casos 
confirmados da covid-19;

u identificar e recomendar o trabalho remoto para todos os servidores e 
funcionários do Centro que integrem os grupos de risco;

u 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 de janelas abertas;

Medidas Gerais de Segurança para todos 
os Espaços do Centro UnB Cerrado
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u 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;

u expor cartazes que promovam a conscientização e prevenção do contágio;

u promover campanhas, entre os servidores e funcionários do Centro, sobre a 
importância de manter as mãos sempre limpas;

u compartilhar os protocolos implementados para o combate do vírus;

u atenção aos sintomas associados a quadros respiratórios (febre, tosse e dificuldade 
de respirar); isolamento, por 14 dias, do(a) familiar que apresentar sintomas 
respiratórios agudos compatíveis com covid-19, a fim de evitar a propagação da 
doença no meio familiar, conforme recomendações oficiais e

u informar-se nos órgãos oficiais ou autoridades de saúde pública, local ou nacional 
sobre as orientações e o desenvolvimento da covid-19.

Medidas Gerais de Segurança para todos 
os Espaços do Centro UnB Cerrado
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Escala de Servidores

Considerando que o número de servidores lotados no Centro UnB Cerrado é
reduzido (um técnico de laboratório e uma secretária), não será necessário
realizar escala de trabalho, porém as diretrizes de utilização dos Blocos descritas
acima deverão ser respeitadas.

De forma similar, os funcionários terceirizados são reduzidos: uma responsável
pela limpeza geral do Centro e os vigilantes (os quais já desenvolvem suas
atividades em escala).
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Protocolo de ação para o caso de 
suspeita de contaminação

Em caso de suspeita de Covid-19, a pessoa deve primeiramente comunicar o fato
para a secretaria do Centro UnB Cerrado, permitindo assim que se possam tomar
as medidas necessárias junto à Diretoria do Centro UnB Cerrado. Uma vez
realizada a comunicação, a pessoa deve ser afastada imediatamente das suas
atividades pelo tempo estabelecido pelos especialistas em saúde (14 dias), e o
Núcleo de Vigilância/CoAVS/DASU (nvsaude@unb.br) deve ser informado. Em caso
de confirmação do diagnóstico, a quarentena será recomendada a todos que
tiveram contato com a pessoa infectada, por comunicação virtual ou telefônica,
pelo mesmo período após o contato com a pessoa infectada.
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Processos e documentos pertinentes ao Planejamento de retomada 
das atividades presenciais e plano de contingência (COVID-19) para as 
Unidades Acadêmicas/ Administrativas da UnB
u Processo nº 23106.047333/2020-71 ATO CER N. 04/2020 Designação da Comissão. DOC SEI nº 6080435 

u Processo nº 23106.103073/2020-21 , orientações para a criação de comissão interna da Unidade para acompanhar/coordenar as ações de 
retomada gradual das atividades na transição das etapas de retomada. DOC SEI nº 5844577. 

u Processo nº 23106.105173/2020-92 Guia para avaliação de ambientes 5866186. |

u Processo nº 23106.072452/2020-62  Resumo do Guia Metodológico para Avaliação de Ambientes de Ensino Pós Covid: Estudo de Caso 
FAU/UnB" (DOC SEI n. 5929742) 

u Processo nº 23106.117364/2020-05, DOC SEI nº 5981024, Ref.: Recomendações para Ações na Etapa 2 do Modelo de Retomada de 
Atividades Presenciais da UnB |

u Processo nº 23106.115838/2020-76 DOC SEI nº 5967957 | Leitura epidemiológica atual resumida / Recomendações Gerais COES-
COVID/UnB 

u Processo nº 23106.127074/2020-61 | Ref.: 30ª edição do Boletim Coes-Covid/UnB com atualizações e informações acerca do contexto atual da 
pandemia de Covid-19, além de ações promovidas pela UnB para que a comunidade compreenda e lide da melhor forma possível com este 
cenário, DOC SEI nº 6066064

u Processo nº 23106.129832/2020-86 31ª edição do Boletim Coes-Covid/UnB com atualizações e informações acerca do contexto atual da 
pandemia de Covid-19 

u Processo nº 23106.128329/2020-11 Circular nº 0002/2020/ CCAR/VRT. Guia de recomendações de biossegurança, prevenção e controle da 
Covid-19 na UnB (Coes/UnB) 

u Processo nº 23106.123768/2020-20 Plano Geral de Retomada

u Plano de Contingência: https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/2020-PlanoContingenciaCovid19_v6.pdf

u Processo nº 23106.009105/2021-84 Circular nº 0001/2021/ CCAR/VRT /VRT encaminha a versão 2 (Novembro/2020) Plano Geral de 
Retomada das Atividades na UnB

u Processo nº 23106.132423/2020-67 ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO E A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS, REMOTAS DE PRESENCIAIS. Funcionamento dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino no contexto 
da pandemia da Covid-19 na UnB
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Anexo - Classificação dos espaços do Centro 
UnB Cerrado

Recuperação

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Remoto: atividades acadêmicas e 
administrativas que podem ser 
realizadas de forma não presencial

Remoto: maior parte das atividades 
acadêmicas e administrativas

Remoto: algumas 
atividades acadêmicas e 
administrativas

Retomada completa de todas as 
atividades administrativas e 
acadêmicas de forma presencial

Presencial: atividades administrativas 
que só podem ser realizadas 
presencialmente

Presencial: atividades administrativas 
essenciais, início gradual de atividades 
administrativas e acadêmicas

Presencial: retomada 
gradual das atividades 
administrativas e 
acadêmicas

Classificaç
ão do 
ambiente*

Número máximo de usuários simultâneos

Bloco 1 A uma pessoa de forma esporádica 
quando essencial

ADAPTAÇÕES
uma pessoa em cada sala uma pessoa em cada sala

ocupação total e regular

Bloco 1/2 A utilização apenas para a equipe 
interna utilização apenas para a equipe interna utilização apenas para a 

equipe interna

Bloco 2 A fechado 30% (4 a 6 pessoas) 60% (4 a 12 pessoas)

Bloco 3 C fechado 30% (40 pessoas) 60% (80 pessoas)

Bloco 4 C fechado 30% (30 pessoas) 60% (60 pessoas)

Bloco 5 C fechado 30% (8 pessoas) 60% (16 pessoas)

Bloco 6 B fechado uma pessoa em cada sala uma pessoa em cada sala

Bloco 7 B fechado 30% (20 pessoas) 40% (16 pessoas)

Bloco 8 B fechado 30% (10 pessoas) 40% (20 pessoas)
*Para detalhes da Classificação dos ambientes veja Tabela 1


