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Visita à vigilância sanitária

     Na tarde de 29 de julho às 14h, os professores Paula
Zugno e Rafael Amaral, que estão à frente da
biossegurança institucional, compareceram à vigilância
sanitária para entregar um portfólio elaborado pela sala
de situação Unesc. O material contém todas as ações e
protocolos de biossegurança realizados pela instituição. 
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Na ocasião, o material foi entregue
em mãos aos fiscais da vigilância

Fernanda e Ramon.



Circulação dos estudantes

Entre a noite de terça-feira (28/07) e esta quarta-
feira (29/07) foi realizada 1 capacitação, sendo 9

capacitados entre docentes, acadêmicos e
colaboradores.

A equipe da Sala de Situação COVID-19 acompanhou as atividades
realizadas entre terça-feira e quarta-feira no campus da nossa

Universidade. Veja todas as ações:

Capacitação e entrega de EPIs

Nesta quarta-feira (29/07) estima-se
que 2.124 acadêmicos circulem na

Universidade.

Atividades realizadas pela equipe da
Sala de Situação
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Visita a todos os blocos da Universidade para
verificação do funcionamento dos protocolos de
prevenção;
Diálogos com a comunidade acadêmica;
Bate papo com colaboradores;
Busca de notícias sobre a Covid-19 para a trilha
histórica;
Desenvolvimento dos protocolos de biossegurança
da Universidade;
Reunião de alinhamento da sala de situação.

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

Confira o relato de nossos
colaboradores!
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“Aqui foi adotado restrição de pessoas, permitindo
apenas seis pessoas durante 45 minutos de treino.
Cada um recebe um frasco de álcool 70% para
realizar a higienização antes e depois da utilização
de cada aparelho. Alertamos sempre paro o
distanciamento e é obrigatório o uso de máscara
durante todo o período dentro da academia.”

“Para mim é tranquilo, por que eu vejo todos os
cuidados que a UNESC está tendo com a saúde das
pessoas. Vejo a preocupação e o cuidado com os
estudantes e funcionários, as ferramentas que eles
estão utilizando, a aferição da temperatura, etc.
Para todos os lados que tu olha, tem álcool gel. Ou
seja, os cuidados são incríveis mesmo.”

Gleice Brizolara - Trabalhadora da Cantina Dunnys

“Me sinto segura aqui. Aqui temos todos os EPIs para
uma melhor segurança. Me sinto mais segura por
causa do ambiente e por causa dos cuidados que
estão tendo com a gente”.

Pedra da Silva Pereira  - Colaboradora da Central de Informações
UNESC

Bruna Martins - Professora da Academia Unesc



    Será que agiríamos diferente se soubéssemos que em
questão de poucos dias estaríamos todos isolados dentro
de nossas casas, sem poder sair para nada além de tarefas
essenciais? Pensaríamos melhor sobre tudo que nos rodeia
e daríamos mais atenção à nossa vida e a aquilo que nos dá
prazer? O que teríamos feito se soubéssemos que em um
futuro breve a melhor forma de cuidar do outro seria o
distanciamento?

     A rotina das pessoas pelo mundo inteiro foi se alterando. A forma
de trabalho, de contato, de praticar esportes e até mesmo fazer
compras já não tem sido a mesma. Esse turbilhão de informações e
mudanças nos pegaram de “surpresa” e nos colocam a repensar
nossa postura referente ao passado, presente e futuro. As notícias
impactantes a respeito da pandemia do COVID-19, a incerteza do
que nos aguarda no futuro e a sensação de impotência para mudar
o cenário pode fazer com que a ansiedade e angústia façam parte
de nossa rotina atual.
     Todas essas coisas envolvidas nesse novo cenário nos obrigam a
olhar com mais atenção e cuidado para o outro, já que o
adoecimento do outro pode ser o meu. A incerteza do futuro torna
o contato com nossos entes uma grande prioridade, além de nos
obrigar a repensar esse contato. A tela de um computador, a rede
social, uma chamada telefônica ou um simples aceno distante
tomaram um novo significado. Precisamos uns dos outros,
precisamos estar conectados e nos ajudarmos a seguir em frente.

Isolamento social – o que
levaremos após o fim desta

experiência?
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      Disso tudo, precisamos lembrar saber o que tirar de
bom da situação, pois muitos de nós estamos
aprendendo ou reaprendendo a conviver com as
pessoas de nossa casa ou com a nossa própria
companhia. Estamos parando e observando o que antes
passava despercebido na correria do dia a dia, como o
canto de um pássaro, o céu azul e o pôr do sol, que com
frequência enchem as redes sociais das pessoas que se
surpreendem ao parar para ver coisas que sempre
estiveram ali.
      A espera pelo ato de abraçar, tão historicamente enraizado na
cultura brasileira, se estabelece como uma âncora de sustentação
pelo aguardo do fim desse período de isolamento, mas o novo
significado do contato online ou por telefonema talvez permeie as
próximas gerações. As mesmas mudanças que nos trazem
sentimento difíceis de lidar também nos conectam com o outro,
possibilitando novas formas de suporte emocional.
   E para finalizar, qual é real reflexão que esta pandemia nos
deixará? Será que estamos mesmo preparados para realizar todas
as maravilhas que desejamos e falamos? Quando ela passar
estaremos dispostos a fazer tudo aquilo que hoje achamos que
teríamos feito se pudéssemos prever o futuro?
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PANORAMA DA COVID-19 EM
SANTA CATARINA

 Dados coletados em:  29/07/2020 às 14:25h
Fonte:  coronavirus.sc.gov.br/boletins

Boletim epidemiológico:
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Santa Catarina está com:

73.771 casos 62.191 recuperados.

8 em cada 10 leitos de
UTI do SUS estão

ocupados.

47% dos casos
ocorreram entre a faixa
etária de 20 a 39 anos.



Aumento de 39% na
macrorregional Sul na

última semana.

 Dados coletados em:  28/07/2020 às 14:26h
Fonte:  worldometers.info/coronavirus
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Acesse: covid.unesc.net

Número de casos por macrorregional



SOS Unesc Covid-19
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Acolher Unesc COVID-19

A Unesc possui um sistema de teletriagem
referenciada para suspeitas de coronavírus. 
São 72 residentes e 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à disposição no
programa.
Os atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.

Entre em contato: (48) 99183-8663

A Unesc possui um sistema de
teleatendimento de saúde mental
em tempos de Covid-19.
O programa conta com psicológos
residentes à disposição para
atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os
dias das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887



Realização
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Equipe Sala de Situação
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