
Plano de Contingência PME para COVID-19 - março de 2020 

Em face da GR-24/2020 que determinou a suspensão das atividades presenciais na            
Universidade a partir de 13/03/2020 foi estabelecido o Plano de Contingência do Programa de              
Moradia Estudantil da Unicamp. As ações propostas incluíram: 

● Disponibilizar informações atualizadas no site do SAE, PRG, PME e orientar estudantes a             
acompanharem. Contatos por email serão realizados, além de outros meios eletrônicos.  

● Orientações de cuidados pessoais e com a unidade habitacional na página da Moradia,             
SAE, PRG e redes sociais .  

○ https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/03/INFORMATIVO-COVID-19.pdf 
● Orientação para não haver atividades com aglomeração, com notificação ao morador para            

interrupção e registro de ocorrência pela Vigilância se identificadas. 
● Orientação de distanciamento seguro na circulação dentro da Moradia (2m).  
● Divulgação do informe Funai de 17 /03/2020 desaconselhando retorno às aldeias 
○ https://www.prg.unicamp.br/?p=4840 
● Reorganização da equipe, indicando teletrabalho para funcionário com risco e sistema de            

rodízio presencial na Administração.  
● Empresas terceirizadas que prestam serviço na moradia tem autonomia para gerir seus            

próprios funcionários, mas foram orientadas quanto aos procedimentos adotados para          
funcionários da Unicamp. 

● Novas contemplações de vagas na Moradia estão correndo apenas para ingressantes que            
não puderam retornar às suas casas. O mesmo está ocorrendo com as Bolsas Auxílio              
Moradia, favorecendo a permanência dos estudantes na residência familiar.  

● Orientação de sintomas e serviços disponíveis conforme protocolo CECOM: divulgadas no           
informativo da Moradia de 19/mar/2020  

○ https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/3307-corona-virus-informativo-da-moradia-estudantil 

Na reunião do Conselho da Moradia do dia 26/mar, deliberou-se pela criação de grupos de               
trabalho para o aprimoramento de medidas de contingência, com membros do Conselho,            
incluindo os representantes discentes, Secretaria de Vivência dos Campus (SVC) e Ouvidoria            
da Unicamp, bem como convidados de outros órgãos da universidade (Centro de Saúde da              
Comunidade - CECOM, FCM, FCA). Os grupos vão trabalhar de forma articulada, com             
documentos compartilhados no Google Drive, nos quais deverão ser registradas as ações            
realizadas e o progresso dos trabalhos, sob coordenação de Eliete Maria Silva (coordenadora             
executiva da Moradia e profa. da FEnf) e com apoio de Paulo Fozatti e Felipe Leite                
(administrativo PME). São eles: 

1) Computadores e internet (Ensino Digital). 
● Membros do GT: Daniela Gatti (PRG), Mara Patrícia (PRG), Samuel (Discente           

colaborador), Cibele (SAE), Edilene (Discente colaboradora), Arlindo (Discente        
Colaborador), Paulo FozattI (PME), Eliete Maria, Anderson (PME/FE) 

● Ações:  
● Proposto suporte aos trabalhos remotos, orientando para o uso das          

tecnologias e contribuindo para dar rápido acesso a Wifi para aqueles ainda            
sem cobertura pela rede Unicamp após término da fase 1 e a equipamentos             
(tablets ou notebooks), emprestados pela Universidade, docentes e        
pesquisadores. O grupo também deverá ajudar na seleção dos moradores que           
deverão receber chips pré-pagos.  
 
 
 

https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/03/INFORMATIVO-COVID-19.pdf
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2) Transporte para Unicamp  

● Membros do GT: Samuel (RD), Susana Durão (SVC), Felipe, Paulo, Arlindo           
(Discente colaborador), Mara Patrícia (PRG e vice do Conselho da ME), Giorgia            
(RD), Eliete Maria (PME). 

● Ações:  
● Será realizado um estudo sobre oferta/demanda. Relatos na reunião indicam          

que o problema de aglomeração nos ônibus em horários de refeições no RU foi              
resolvido pela redistribuição dos horários de ônibus.  

● Houve sugestão de trazer as marmitas para a Moradia, mas há risco de             
contaminação no transporte, não tendo sido autorizado pela vigilância         
sanitária. 

● Estudantes também indicam a necessidade de manutenção do transporte para          
bolsistas que ainda desempenham atividades em laboratórios da Unicamp,         
pessoal com demandas e trabalhos da e na saúde, dentre outros. 
 

3) Refeições  
● Membros do GT: Edilene (Discente colaboradora), Cibele (SAE), Arlindo         

(Discente colaborador),  Eliete Maria (PME) 
● Ações: a Universidade está fornecendo marmitas aos estudantes que         

permanecem em atividades no Campus de Campinas, assim vários moradores          
têm realizado suas refeições com as marmitas. Contudo, as crianças que           
estariam nas escolas e creches não estão em atividades e suas refeições            
também foram temporariamente incluídas no elenco do Restaurante        
Universitário. 

● Outro aspecto que está sendo contemplado é a entrega de marmitas para            
aquelas pessoas que por suas condições de saúde não podem se expor e tem              
dificuldades para buscá-las, bem como, se vier a ocorrer, dos possíveis casos            
de sintomáticos da COVID-19 e contatos, com acompanhamento diário e          
semanal da situação. 

 

4) Manutenção e limpeza, restrição de circulação e aglomeração  

● Membros do GT: Paulo Abati, Patrícia Leme - CECOM, Paulo e Felipe (PME),             
Samuel, Edilene, Sandro Tonso, Arlindo, Moacir (Prefeitura), Eliete Maria. 

● Ações: 

● Serão organizados informes semanais no site do PME e direto nos emails            
para atualização das condutas para moradores. 

● Deve ser fortemente recomendado para os residentes da moradia a          
manutenção de distância física e cuidados na unidade habitacional emanter          
os ambientes bem ventilados; 

●  
● Esportes coletivos não devem ser realizados devido ao contato próximo e           

encontros, reuniões, festas não são permitidos nesse período, pois colocam          
em risco toda a comunidade estudantil; 

● Serão avaliadas necessidades de distribuição de materiais de limpeza         
adequada dos espaços e manutenção de higiene doméstica e pessoal ,           



visando a limpeza mais frequente das maçanetas nas portas, telefones          
celulares e superfícies; 

● Higienizar as mãos antes de entrar no ônibus e imediatamente após sair.            
Dentro do ônibus, evite tocar nos olhos, nariz e boca. Não está indicado o uso               
de máscara dentro do ônibus. 

● Para os responsáveis pela retirada das marmitas no RU. 
■ Para alunos que estejam retirando marmitas para família, devem procurar          

lavar as mãos antes de ir e ao chegar no RU. Os responsáveis pela retirada               
dos alimentos, devem ao chegar na moradia realizar a higienização de           
mãos. 

● Deve-se evitar aglomerações durante as refeições 
● A SVC solicitou aos vigilantes para nas suas rondas para orientar as pessoas a              

não andar junto. Os supervisores estão orientando o pessoal da segurança           
para o seguinte procedimento: 

● 1- Em caso de prestadores de serviço, orientar sobre o distanciamento e que             

aglomerações não são permitidas. 

● 2- Orientação para registrar ocorrência de abordagens necessárias por         

aspectos relacionados à Covid-19, relatando o número aproximado de         

pessoas. 

 

6) Orientação sobre cuidados em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e identificação             
de unidade para isolamento de morador em caso de síndrome respiratória  

● Membros do GT: Paulo Abati, Patrícia Leme - CECOM, Paulo e Felipe (PME), Samuel,              
Edilene, Sandro Tonso, Arlindo, Moacir (Prefeitura), Eliete Maria. 

● Ações: 

● Reforço semanal às informações sobre cuidados de higienização e saúde, momento de            
procurar pronto-atendimento, entre outros.  

● Levantamento da ocupação da moradia neste momento, incluindo moradores oficiais          
e hóspedes, que devem ser registrados.  

● Identificação de unidade habitacional para isolamento domiciliar no caso de morador           
com sintomas de síndrome respiratória, buscando evitar a contaminação de outros           
moradores da residência. Já existe um estúdio disponível e estava prevista           
desocupação de outro.  Mapeando as casas para ver mais possibilidades. 

● Todo(a) estudante de residir em uma unidade com colega com síndrome gripal (tosse,             
febre, dor de garganta, fraqueza, mal estar) deverá ser considerado CONTATO           
DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO e todos devem ficar em isolamento por 14 dias! 

● Em caso de sintomas de gripe: febre, tosse, espirros, coriza, fadiga, cansaço, perda da              
sensação do olfato e gosto dos alimentos a recomendação é ficar em casa e iniciar               
isolamento do caso e contactantes domiciliares.  

○ O isolamento domiciliar de pessoas com gripe deverá ser de 14 dias a contar              
da data do início dos sintomas ou até 72 horas da melhora total dos sintomas. 

○ Será feito monitoramento das pessoas com gripe na moradia por contato           
telefônico.  

● Na dúvida, se precisa ir ou não ao hospital, contatar:  



 CECOM  -  (19)3521-7400 ( horário comercial), de segunda a sexta feira 

Plantão de dúvidas alunos da FCM: - (19)3521-9130 , de segunda a sexta feira, das 8h-20h 

Opção externa - Rede de Saúde Santa Marcelina: 0800 58 05 200 - de segunda à sexta das                  
7hs às 22hs e sábados e domingos das 7hs às 19h.  

 

 Os locais de referência para atendimento são : 

CECOM de segunda a sexta feira das 7hs às 17h30min. 

Hospital das Clínicas: períodos noturnos, finais de semana e feriados. 


