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Entre a manhã e a tarde desta terça-feira
(21/07) foram realizadas 2 capacitações,
sendo 20 capacitados entre docentes,
acadêmicos e colaboradores dos setores
DDH e CENTAC.

A equipe da Sala de Situação COVID-19
acompanhou as atividades realizadas entre
segunda e terça-feira no campus da nossa
Universidade. Veja todas as ações:

Nesta terça-feira (21/07) estima-se
que 2.488 acadêmicos circulem na
Universidade.

Circulação dos estudantes

Capacitação e entrega de EPIs

Atividades realizadas pela equipe da Sala de
Situação



Fotos das atividades desenvolvidas pela equipe da Sala de Situação COVID-19.

Visita aos blocos da Universidade para verificação da aferição
de temperatura das pessoas que estão transitando por este
espaço;
Diálogos com a comunidade acadêmica;
Visita à cantina do bloco R1 para orientar e informar os
acadêmicos em relação as medidas preventivas, a fim de
evitar contaminações;
Alinhamento e aprovação dos protocolos internos da Sala de
Situação;
Fixação de material informativo nas portas das salas dos
blocos A ao M, R1, R2 e S;
Orientação sobre distanciamento;
Capacitação com colaboradores do DDH e da CENTAC.



“Na verdade, a gente se sente mais seguro aqui, do que fora. É o
que eu sempre faço, as pessoas muito mais facilmente se
contaminam fora da Universidade do que propriamente aqui que
temos todos os EPIs necessários. Então com tudo que estamos
usando hoje de equipamento de proteção individual a gente se
sente bem tranquilo, tanto para atender, como orientar os alunos,
enfim.

Confira mais alguns relatos da nossa comunidade acadêmica.

Diálogos pelo Campus

“Estou muito feliz voltando a trabalhar com todo o preparo e
treinamento que nos foi dado. Acredito que lugar mais seguro que
a Universidade não há, sabemos que foi tudo muito bem pensado.
Nós acompanhamos tudo pela internet, reunião de professores.
Todas as informações vinham da coordenação até nós, e a gente
sabia que tudo estava sendo bem feito, então eu estou
completamente tranquilo quanto a isso. ”

Mauricio da Cunha Carneiro - Professor do curso  de Arquitetura e Urbanismo

Luiz Gustavo Martins - Professor do curso de Odontologia

“Em relação à segurança, eu acho que está bem bom. Estou me
sentindo bem segura em vir fazer o tratamento, porque a gente
tem toda a higienização e pessoal bem equipado.”

Rosimar da Silva - Paciente das Clínicas Integradas em Saúde



Divulgamos com periodicidade notícias 
sobre as atividades desenvolvidas no

campus.

@unescoficial UNESC

Acesse covid.unesc.net e fique por
dentro das informações da pandemia.

Possuímos conteúdo informativo nos
destaques relacionados a COVID - 19.

     Você conhece os canais de notícia da Universidade? Fique atento a tudo
que acontece no campus! 

FIQUE ATENTO AS NOTÍCIAS! 



       As medidas de prevenção de transmissão do novo coronavírus têm nos
colocado na cena de promotores do cuidado a si e aos que os cercam. Isto
pode provocar que as pessoas repensem comportamentos, ações e atitudes,
de modo que todos passemos por processos razoavelmente intensos de
adaptação nas nossas relações familiares, comunitárias, de trabalho, entre
outras. Com isso, pode-se dizer, que os esforços realizados para construção
de novos modos de operar em sociedade podem nos levar a um abalamento
de nossas condições psíquicas. 
      O toque, por exemplo, que outrora era corriqueiro e possível é agora
interditado pela necessidade de proteção. Também vínculos afetivos eram
construídos e mantidos presencialmente até o mês de março e agora carecem
de distanciamento entre pessoas. 
       Os ambientes de trabalho nos remetem ao cuidado cotidiano redobrado.
Profissionais de serviços essenciais necessitam ficar atentos e protegidos,
focados no cuidado do ambiente, de si, de seus familiares e dos que precisam
de seus serviços.  
     A responsabilidade social é o imperativo que norteia nossas ações e modos
de organização frente a rotina do cotidiano. A consciência coletiva destes
processos é capaz de produzir estratégias de cuidado que busquem superar
as desigualdades sociais, criando novos cenários e formas de existência. A
percepção destes espaços, bem como das limitações e transformações que
vêm ocorrendo em nosso tempo, impulsionam-nos a nos reinventar. Isto
remete a pensar como viver coletivamente, criar formas de promover a
qualidade de vida, diminuir riscos à nossa saúde e de todos aqueles que nos
cercam. Suportar o cotidiano e transformá-lo em potência de cuidado e de
vida é responsabilidade de todos nós.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA
COVID-19: UM CUIDADO DE
TODOS!

Fontes:  Organização Mundial da Saúde, War Trauma Foundation e Visão Global
internacional (2015). Primeiros Cuidados Psicológicos: guia para trabalhadores de
campo. OMS: Genebra.
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PANORAMA MUNDIAL E
NACIONAL DA COVID-19

Acesse: covid.unesc.net

Fonte: covid.unesc.net e worldmeters.info/coronavirus
Dados coletados em:  21/07/2020 às 15h56.

O mundo está com:

 2.129.053 casos;
1.409.202 recuperados.

O Brasil está com:

Boletim epidemiológico:

14.971.323 casos 8.991.795 recuperados
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