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PARCEIROS:

C O M U N I C A Ç Ã O    D E    R I S C O S

Cepe suspende semestre 
acadêmico da UnB

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB (Cepe/
UnB) aprovou a suspensão do calendário acadêmico da 
Universidade por unanimidade. A reunião ocorreu hoje, 23, 
e consiste numa espécie de “pausa” no semestre. Quando 
houver condições para tal, as atividades serão retomadas. 
Uma resolução normatizando procedimentos da gradua-
ção, pós-graduação, pesquisas, bancas, extensão, bolsas, 
dentre outras atividades acadêmicas, deve ser publicada 
em breve. Saiba mais no site da UnB.

Em respeito às orientações das instituições de saúde 
para prevenir novas infecções pelo covid-19, toda a equi-
pe do LabECoS está em quarentena em casa. Não significa, 
todavia, que está parado. O Laboratório integra o Comitê 
Gestor do vírus na UnB e mantém suas atividades de for-
ma remota. Os trabalhos desenvolvidos pelos grupos de 
pesquisa permanecem normais, com reuniões virtuais às 
segundas e sextas-feiras, às 16h.

CORONAVÍRUS: #ECoSemcasa, 
mas em ação

O LabECoS trabalha na construção de um plano de comunicação em situação de riscos 
e vai abordar dicas de ferramentas, cursos, indicação de vídeos, filmes, livros e do que 
fazer no contexto do Covid-19. Serão realizadas lives e outras atividades de informação, 
educação e comunicação em saúde por meio das TICs. Para participar, basta seguir o 
laboratório nas mídias sociais digitais.

#FICAEMCASA
Só saia em caso de extrema necessidade 

e tome todas as precauções possíveis.

A UnB fez uma playlist com vídeos 
sobre orientações e cuidados para 
prevenção do covid-19, confira.

Os professores Jonas Brant e 
Bergmann Ribeiro participaram 
com diversas orientações, acesse 
aqui.

http://ecos.unb.br/contato/
https://www.instagram.com/ecos.fs/
https://www.youtube.com/user/radiowebunb
https://www.facebook.com/ecosunb/
https://noticias.unb.br/69-informe/4022-informe-sobre-suspensao-do-calendario-academico
https://noticias.unb.br/69-informe/4005-recomendacoes-oficiais-do-comite-gestor-da-unb-coes-sobre-o-novo-coronavirus-sars-cov2-e-a-covid-19-doenca-instalada
https://noticias.unb.br/69-informe/4005-recomendacoes-oficiais-do-comite-gestor-da-unb-coes-sobre-o-novo-coronavirus-sars-cov2-e-a-covid-19-doenca-instalada
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=1BjI8LQLKkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ggm_qRYF0PaSi5Q7waWR-_6KhvwllRf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ggm_qRYF0PaSi5Q7waWR-_6KhvwllRf

