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APRESENTAÇÃO 

Na última edição de nosso Boletim a apresentação feita pelo Prof. Virgílio Almeida, Dire-
tor do INT e membro coordenador do COES-COVID/UnB, responsável pelo fechamento desta 
edição me face de meu afastamento, fez referência à minha perda pessoal, de meu pai de 95 
anos, para a Covid-19. Gratidão ao COES. 

Em todos os boletins anteriores, tenho chamado a atenção para o quanto a pandemia se 
aproximava, como o fez e está fazendo, de cada um de nós. Muito/as de nós estamos em luto. 
Assim, como muito/as no Brasil e no mundo. 

E as dores se somam...  
Segundo o El País de hoje (13/10), ”o Brasil segue sendo um dos países com as maio-

res incidências de  coronavírus do mundo. O país chegou aos 151.000 óbitos e mais de cin-
co milhões de infecções desde o começo da pandemia, segundo dados do Ministério da Sa-
úde”. A temida segunda onda de Covid-19 na Europa força os países a reforçarem sua medi-
das contra a doença. A Itália, de novo, decreta novas restrições, proibindo festas e orientando 
sobre aglomerações. A Espanha prevê “semanas complicadas” e se posiciona por antecipa-
damente medidas de saúde como a melhor forma de preservar a economia. Nos EUA, um es-
tudo que apontou um caso de reinfecção pela doença alerta que a imunidade não é garantida, 
nos informa o El País. 

 
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-

politica-no-brasil.html 

 
Reiteraremos sempre nossa total solidariedade a todo/s envolvido/as em dores tão difí-

ceis. Para tanto, continuamos republicando, persistentemente, nossas orientações sobre como 
lidar com a infecção, para o que for possível contribuir.  

Recomendações e orientações do COES sobre como proceder em caso de 
contágio. 

 
 

https://brasil.elpais.com/noticias/coronavirus/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/062020_OrientacoesCuidados_COES.pdf
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Como de praxe, se não leu algum de nossos Boletins, clique abaixo no número do Bole-
tim e acesse-o! 

  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
Veja também as últimas matérias sobre nosso Boletim, no Portal UnB. 

 19ª Ed. do Boletim Coes, novos dados da pandemia e impacto no mundo 
21ª edição do Boletim Coes atualiza dados da pandemia 
20ª edição do Boletim Coes traz novos dados sobre a pandemia de covid-19 

 Visite nosso repositório (Portal da UnB)! Já visitou hoje (ou algum dia)? 
 
Contatos: COES-COVID/UnB: coes@unb.br 
Sala de Situação (FS): sds@unb.br 
Dasu: dasu@unb.br 
 

Boa leitura! 
 

Prof. Ileno Izídio da Costa 
Presidente COES-COVID/UnB 

 
  

http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-2-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202005-3-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-4-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-4-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-6-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202006-7-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-8-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-9-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-10-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202007-11-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-12-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-13-BoletimCOES.pdf
http://www.unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-14-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-15-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202008-16-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-17-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-18-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-19-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-20-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202010-21-BoletimCOES.pdf
http://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/202009-19-BoletimCOES.pdf
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4487-21-edicao-do-boletim-coes-apresenta-dados-atualizados-quanto-ao-comportamento-da-pandemia
http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4473-20-edicao-do-boletim-coes-traz-novos-dados-sobre-a-pandemia-de-covid-19
http://repositoriocovid19.unb.br/
mailto:coes@unb.br
mailto:sds@unb.br
mailto:dasu@unb.br
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1. LEITURA EPIDEMIOLÓGICA DO COES-COVID/UnB (NÚCLEO 

COORDENADOR) 
 
Os estudos relativos às vacinas continuam seguindo o curso natural esperado para o 

desenvolvimento destes imunobiológicos. Ao mesmo tempo em que cada vez mais se aprende 
a história natural da doença, e como ela clinicamente evolui nos pacientes sob cuidados médi-
cos. 

Por outro lado, a doença atingiu o maior número de casos no mesmo dia. Nesta sema-
na, foram registrados mais de 350 mil casos de covid-19 em um único dia no mundo, pela pri-
meira vez na história da pandemia. Definitivamente a doença não passou, e ao contrário do 
alguns acham, ela continua avançando.  

 
 

 
Na França o cenário piorou, pois já estão se esgotando os leitos disponíveis. A Espanha, 

que na semana passada havia sinalizado o estabelecimento do lockdown, agora vê a judiciali-
zação desta ordem em Madrid, região que acumula grande aumento de casos. No Reino Uni-
do, na Alemanha e na Bélgica os casos voltam a incidir em grande velocidade. A Europa, nesta 
quinta-feira, registrou um número de casos novos, num mesmo dia, maior que nos Estados 
Unidos, na Índia e no Brasil juntos, sugerindo que há uma segunda onda acontecendo no con-
tinente.  
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Na Oceania, a doença permanece sob controle. Na 
Ásia, a Índia continua sendo o principal país da regi-
ão com o avanço da doença ganhando terreno nas 
grandes cidades. 

 

Nas Américas, os Estados Unidos continuam sendo 

o grande produtor de casos novos, seguido pelo 

Brasil. Contudo, nos demais países da América Cen-

tral e do Sul, o Sars-CoV-2 continua infectando a 

coorte de suscetíveis disponível, ainda nesta primei-

ra onda no continente, como tem sido demonstrado 

no Peru, na Bolívia e no Chile.  
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No Brasil, assusta o aumento de casos em cidades como Manaus, o que pode sinalizar 

a recrudescência da doença, talvez em uma ou duas semanas já se possa caracterizar definiti-

vamente este cenário. Nesta semana, o Brasil ultrapassou os 150 mil óbitos, enquanto ainda 

há gestores no alto escalão que desconhecem o sistema de saúde brasileiro. Infelizmente, isso 

aponta para mais descaso e continuidade dos óbitos.  
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No Distrito Federal, as taxas de uso dos leitos clínicos e UTIs voltam a ficar muito próxi-

mas da exaustão, enquanto que surpreendentemente, as políticas públicas que provocam o 

adensamento populacional continuam sendo reestabelecidas.  
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2. SITUATION REPORT (SALA DE SITUAÇÃO/FS) - Clique no aqui para o re-

latório completo 
 

 

O Coes-Covid/UnB, por meio da Sala de 

Situação da UnB e da Dasu/DAC, 

acompanha os casos notificados nos 

bancos de dados e painéis de monito-

ramento da Organização Mundial de Sa-

úde (OMS), da Johns Hopkins Univer-

sity, do Ministério da Saúde e das Secre-

tarias de Estado da Saúde do país. O 

Situation Report apresenta, diariamente, 

a ocorrência e a situação do cenário 

atual da pandemia do novo coronavírus 

no mundo, no Brasil e no Distrito Fede-

ral. O material técnico produzido pode 

ser analisado em detalhes nos links 

abaixo. 

SITUATION REPORT Mundo 
SITUATION REPORT Palop  
SITUATION REPORT Brasil 
SITUATION REPORT Distrito Federal  

 

 

3. INFORMES DOS SUBCOMITÊS COES-COVID/UnB 
 

3.1 NÚCLEO COORDENADOR COES (NCC) 

A. COMO ESTÃO OS MEMBROS DA COMUNIDADE UnB NO EXTERIOR? 

A Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) mantém o acompanhamento de toda a 

comunidade acadêmica da UnB no exterior. Atualmente são 88 professores, técnicos e estu-

dantes em 17 países no exterior.  

Alguns países da Europa continuam a não apresentar sinais de arrefecimento da cha-

mada segunda onda da pandemia. Além da República Checa, a Polônia também teve, na últi-

ma semana, o maior número de óbitos na média semanal. Portugal e Itália também parecem 

indicar tendência ao escalamento de novos casos fatais. Nas Américas, preocupa mais a situa-

ção do México (média móvel de 717 óbitos no período de 3 a 9 de outubro). No mesmo perío-

do, os EUA registraram 709 óbitos, enquanto o Brasil registrou 647. 

 

 

  

http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://repositoriocovid19.unb.br/repositorio-produtos/?metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=774&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D=Folder&view_mode=records&perpage=12&order=DESC&orderby=date&fetch_only_meta=677%2C756%2C1632%2C818&paged=1&fetch_only=thumbnail
http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
http://sds.unb.br/relatorio-da-situacao-da-covid-19-no-distrito-federal/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-mundo-06-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-palop-06-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-brasil-06-10-2020/
https://sds.unb.br/relatorios-de-situacao/situation-report-distrito-federal-06-10-2020/
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B. GUARDIÕES DA SAÚDE (Busca Ativa na Comunidade) 
 

O Guardiões da Saúde é um aplicativo 

móvel gratuito, para vigilância partici-

pativa em saúde, criado em 2007 pela 

Rede Brasileira de Profissionais de 

Vigilância em Saúde (ProEpi). Foi re-

formulado para aperfeiçoar a vigilância 

ativa institucional para covid-19 com o 

apoio do Decanato de Graduação 

(DEG) da Universidade de Brasília. 

Agora o Instituto Federal de Brasília 

faz parte do Guardiões da Saúde, 

nossa rede só está aumentando, ve-

nha fazer parte também 

Todas as quartas e sextas-feiras, os 
boletins epidemiológico e institucional 
do Guardiões são disponibilizados 
nas redes sociais: 

Instagram: @guardioesdasaudeunb 

Facebook: @guardioesdasaudeunb 

 

 

 

https://www.instagram.com/guardioesdasaudeunb/
https://www.facebook.com/guardioesdasaudeunb/
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C. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

A Coordenação de Administração Predial (CAP/PRC/Dirad) da Prefeitura da UnB se-

gue realizando as atividades do mutirão de manutenção dos banheiros da Universidade para a 

fase de recuperação da pandemia de covid-19. 

No contexto do desenvolvimento da segunda etapa do trabalho, esta semana foram rea-

lizados os levantamentos referentes aos banheiros da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU), no Instituto Central de Ciências (ICC), e analisados os orçamentos para os banheiros da 

Faculdade de Comunicação (FAC). Foram agendados para a próxima semana levantamentos 

no Instituto de Ciências Biológicas (IB) e na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

(FAV).  
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3.2 SUBCOMITÊ ACADÊMICO (SCAC) 
 

 

 

3.3 SUBCOMITÊ DE SAÚDE MENTAL E APOIO PSICOSSSOCIAL (SSMAP) - Clique aqui e 

veja mais informações do SSMAP no Portal 

 

 

Atenção comunidade! 
Estamos preparando, em parceria com 

o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) e sindicatos representantes dos 

servidores, a I Conferência UnB Pro-

motora da Saúde, que ocorrerá dias 

22 e 23 de outubro pelo canal You-

Tube da Dasu e com Grupos de Tra-

balho na plataforma Zoom. A confe-

rência tem por objetivo, primeiramente, 

a mobilização de todos os segmentos 

http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
http://repositoriocovid19.unb.br/saude-mental-e-apoio-psicossocial/
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da comunidade universitária para o debate sobre a promoção da saúde com base nos princí-

pios e estratégias que envolvem a construção de uma Universidade Promotora da Saúde 

(UPS). Depois, a partir da formação de grupos de trabalho, pretende-se elaborar a construção 

conjunta de eixos prioritários para a Política de Promoção da Saúde na UnB. Sua participação 

é fundamental para ajudar a construir uma Universidade cada vez mais acolhedora e promoto-

ra da saúde! Já bloqueie sua agenda! Em breve mais informações nos canais oficiais da UnB. 

Esta semana, no dia 08/10 a profa. Larissa Polejack (diretora da Dasu e coordenadora) 
do SSMAPS) foi convidada a apresentar a experiência da UnB em atenção à saúde na primeira 
Reunião conjunta dos conselhos plenos, Colégio dos Pró-Reitores de Graduação das Ifes (Co-
grad) e Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (Fonaprace), para tratar do 
tema: Inclusão digital e saúde mental no ensino superior público em tempos de pande-
mia: realidade e desafios.  
 

 
Assista a reunião na íntegra aqui: https://www.youtube.com/watch?v=mp9yaBHOk5A 

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) continua recebendo alunos da comunidade 
universitária da UnB e pessoas da comunidade externa. Os encontros acontecem na segunda 
às 12h, na terça às 16h, na quarta às 19h e na sexta às 15h. A equipe de terapeutas que facili-
tam as rodas é composta por Doralice, Hélio, Angélica, Rosângela, Cássia e Fernando. As ins-
crições podem ser feitas através do link: lintr.ee/dasu.     

Os números de participações dessa semana são:  

• Segunda – 80 participantes 

• Terça – 56 participantes 

• Quarta – 23 participantes 

• Sexta – 23 participantes 

 

A atividade Técnicas de Relaxamento ainda acontece todas as terças e quintas às 14h 
e é aberta ao público. Os encontros são facilitados pelos bolsistas Ronay e Leonardo. Nesta 
terça e quinta, o total de participantes chegou a 30 pessoas, somando os dois dias de encon-
tro. As inscrições podem ser feitas através do link: lintr.ee/dasu. 

Convite: toda sexta-feira, às 15h, acontece o encontro da Terapia Comunitária Online 
com as terapeutas Cássia Maria e Doralice Oliveira. Venha participar conosco! 

 

file:///C:/Users/Ileno/Desktop/COVID/VIGESIMO%20SEGUNDO%20BOLETIM/lintr.ee/dasu
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3.4 SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO (SCCO) 

Neste Boletim n. 55 da UnBTV, você verá que a Liga das Atléticas da UnB uniu-se em 
prol da solidariedade. O De estudante para estudante está arrecadando computadores e 
tablets para alunos do ensino médio de escolas públicas do DF. Além disso, você também 
confere que laboratórios da UnB estão aptos a prestar serviços externos. Além dos números 
da covid-19 no DF, as lives da semana e uma dica cultural bem bacana. 

Os destaques desta semana no portal da UnB ficam por conta de pesquisa conduzida 
pela UnB que analisa manifestações orais relacionadas à covid-19, como alterações no 
paladar que afetam 45% dos pacientes.. Há também novidades sobre o Vestibular de 2020 
que, com a excepcionalidade causada pela pandemia de covid-19, será substituído por 
avaliação que utiliza as notas do Enem. 

O SCCO produz e distribui conteúdo informativo relacionado ao contexto da pandemia 
acessível em:  

    
Portal da UnB  

- Matérias jornalísticas 
https://noticias.unb.br/publicacoes 

 
UnBTV (vídeos) 

https://www.youtube.com/user/unbtv 

 - Artigos de opinião 
https://noticias.unb.br/artigosmain 

Repositório Covid-19 - UnB 
em Ação 

     http://repositoriocovid19.unb.br/ 
 

E nas redes sociais: 
Twitter: @unb_oficial Instagram: @unb_oficial Facebook: oficialunb 

https://youtu.be/XoabyOfZWaI
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4478-pesquisa-analisa-manifestacoes-orais-relacionadas-a-covid-19
https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4478-pesquisa-analisa-manifestacoes-orais-relacionadas-a-covid-19
https://noticias.unb.br/69-informe/4492-como-fica-o-vestibular-de-2020
https://noticias.unb.br/69-informe/4492-como-fica-o-vestibular-de-2020
https://noticias.unb.br/publicacoes
https://www.youtube.com/user/unbtv
https://noticias.unb.br/artigosmain
http://repositoriocovid19.unb.br/
https://twitter.com/unb_oficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/unb_oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/oficialUnB/
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Últimas Matérias Destaques (08 e 09 de outubro) 
 

• Professores e alunos da UnB desenvolveram equipamento capaz de filtrar o ar  

• UnB não fará vestibular em 2020. Acesso será apenas pelo Enem 

• Brasil supera os cinco milhões de casos de coronavírus 

• Vacina contra Covid-19: empresa chinesa negocia testes em 60 voluntários do DF 

• Conselho Nacional de Educação aprova ensino remoto até o fim de 2021 

• COVID-19 | Imunidade de rebanho é pouco provável no BR, apontam cientistas 

• Vacina contra Covid-19: doses da Bélgica devem chegar ao DF para testes na próxima 
semana 

• Saiba tudo sobre as vacinas contra Covid-19 em teste no Brasil 
 

 

3.5 SUBCOMITÊ GESTÃO DE PESSOAS (SCGP) 
O SCGP informa que a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho 

(DGP/DSQVT/CEST) já realizou inspeções de saúde e segurança do trabalho em 99 
ambientes dos centros de custo: BCE, CDT, CO, DGP, DIMEQ, DISEG, FAL, FAV, 
FAV/HVET, FCE, FGA, FM/NMT, FS/FAR, FT, GRE, IB, IB/BOT, IB/ECL, IB/GEN, ICS/DAN, 
IF, IG, SeMA e SPI. Essas unidades mantêm atividades de forma presencial e desenvolvem 
projetos durante a suspensão do calendário da UnB.  

Antes das inspeções, as Comissões Locais vinculadas ao Comitê de Coordenação 
de Acompanhamento das Ações de Recuperação (Ccar) devem realizar o cadastramento de 
serviços essenciais, em nível setorial (laboratório, secretaria, coordenação), ligados a cada 
unidade, além de realizar inspeção prévia de tais ambientes seguindo orientações 
disponibilizadas e supervisionadas pela DSQVT. 

O cadastro e a inspeção prévia são realizados por meio do PowerApps, com licença 
para até dois e-mails por unidade. Um deles pode ser o geral da unidade (unidade@unb.br), 
que possibilita acesso a qualquer membro das comissões locais. Para cadastro e treinamento 
de usuários para uso do aplicativo, cada comissão local deve enviar ao Coes os e-mails que 
terão acesso ao app. 

Será necessário realizar login por meio da utilização do e-mail institucional (usua-
rio@unb.br) e da senha do e-mail (que é a mesma senha do Sistema Integrado de Gestão – 
SIG). Seu nome e e-mail institucional serão registrados automaticamente no formulário 
como respondente. 

 
Acesso ao formulário de cadastramento 

 
O agendamento da inspeção final no local e o encaminhamento de Relatório Técnico 

de Inspeção (RTI) são informados via SEI/UnB e pelos meios informados no cadastro 
(telefone/e-mail). Antes dos preenchimentos, as chefias e comissões locais tenham 
conhecimento do documento de Recomendações de saúde e segurança do trabalho a serem 
implementadas no âmbito da Universidade de Brasília para o enfrentamento da covid-19, 
disponível no processo SEI 23106.040772/2020-53, Resultado (5263280). 

Em caso de dúvidas no preenchimento do Formulário de Levantamento Situacional, 
deve-se entrar em contato com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho – 
Cest pelo e-mail: dgpcest@unb.br. 

http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82370042
https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/unb-nao-fara-vestibular-em-2020-acesso-sera-apenas-pelo-enem
https://pressfrom.info/br/noticias/mundo/-183526-brasil-supera-os-cinco-milhoes-de-casos-de-coronavirus.html
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82356560
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82367000
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82407209
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82440816
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82440816
http://linearclipping.com.br/unb/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=82404249
https://apps.powerapps.com/play/c582a698-db23-4982-86dd-547189db6bc9?tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
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4.  COMITÊS NEWS (COES-COPEI-CCAR) 
- Coordenação do CCAR encaminha, através do SEI 23106.045828/2020-66, documento 

elaborado no âmbito do CCAR com o objetivo de auxiliar as Unidades acadêmicas no pla-

nejamento do semestre 2/2020 e seus semestres subsequentes, intitulado "Orientações e 

proposições acerca do Planejamento das atividades acadêmicas da UnB para o 

2/2020 e semestres subsequentes durante a pandemia de Covid-19". 

 

- CEPE aprova data de início do semestre 2/2020: https://noticias.unb.br/76-

institucional/4494-cepe-aprova-data-de-inicio-do-segundo-semestre-de-2020 

 

Fonte: Portal da UnB (Secom) 

https://noticias.unb.br/76-institucional/4494-cepe-aprova-data-de-inicio-do-segundo-semestre-de-2020
https://noticias.unb.br/76-institucional/4494-cepe-aprova-data-de-inicio-do-segundo-semestre-de-2020
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- Com a excepcionalidade causada pela pandemia de covid-19, seleção do vestibular 2/2020 

será substituída por avaliação que utiliza as notas do Enem:  

http://noticias.unb.br/69-informe/4492-como-fica-o-vestibular-de-2020 
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