
BOLETIM COVID-19 MORADIA Nº 03 - 08/nov/2020 
 

Este é o 3º Boletim referente ao trabalho desenvolvido na Moradia Estudantil em parceria com o 
Centro de Saúde da Comunidade (CECOM), estudantes voluntários e Serviço de Apoio ao 
Estudantes (SAE), e a equipe da própria Pró Reitoria de Graduação (PRG) desde o início da 
Pandemia. Estamos atentos e monitorando a COVID-19 nesse ambiente. 
 

Acompanhe você também os boletins da Moradia: 
 - Boletim N.º 1: https://www.prg.unicamp.br/moradia/2020/09/boletim-covid-19-moradia-n-o-

01-data-08-set-2020/ 

 - Boletim N.º 2: https://www.prg.unicamp.br/moradia/2020/10/boletim-covid-19-moradia-n-

o-02-08-10-2020/ 

 - Feed de Notícias Moradia: https://www.prg.unicamp.br/category/moradia/ 
 
 

1. TOTAL DE CASOS POSITIVOS NA MORADIA NO PERÍODO DE 22/06/2020 À 
31/10/2020 

No período 22/06/2020 à 31/10/2020 foram investigados 45 estudantes sintomáticos e seus 

contactantes, destes, 38 são estudantes moradores, e sete são hóspedes. Em 41 casos foi 

realizada a coleta de swab nasofaríngeo para realização do RT-PCR, que é um exame da 

biologia molecular utilizado para detectar a presença do material genético do vírus, o qual é 

sensível, seguro e o mais confiável na atualidade. Desse total, 36 tiveram o resultado RT-PCR 

não-detectável (negativo) e 05 RT-PCR Detectável (positivo) para COVID-19, sendo um caso em 

cada um dos seguintes dias: 23/06, 02/07, 08/07, 28/07 e 03/08/2020. 

 

Do dia 20/08/2020 à 31/10/2020 foram realizados 61 exames RT-PCR para COVID-19 em 

alunos que retornaram para a moradia, todos com resultados negativos. 
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Esse protocolo de retorno dos estudantes à Moradia, prevê a informação prévia, o 

agendamento da testagem, o acompanhamento e orientações pela enfermagem e equipe da 

Vigilância Epidemiológica do CECOM, a qual também é responsável pelo retorno dos 

resultados aos estudantes, por e-mail e pelo celular. 

Para todos os casos sob investigação e positivos foi disponibilizado o apoio de voluntários da 

comissão SOS-COVID-19 na Moradia, com a busca e entrega das marmitas do Restaurante 

Universitário, realização de compras e destinação adequada dos resíduos, com a inestimável 

parceria do Serviço Social do SAE. 

O CECOM continua atendendo todos os casos de sintomáticos respiratórios em seu Serviço 

de Pronto-Atendimento que funciona de segunda à sexta-feira no horário das 7h às 17h30. 

Fiquem atentos aos sintomas! 

A Unicamp também implantou o Aplicativo de Vigilância em Saúde da Unicamp (AVISU), 
de uso obrigatório a todos aqueles que já estão ativos e dos que retornarão às atividades 
presenciais na Unicamp. Ele pode ser acessado através do link https://www.tipsurvey.com.br/, 
já está disponível na Play Store e na App Store. 
 
Por meio do AVISU, o membro da comunidade universitária deverá responder diariamente a 
um inquérito de sintomas relacionados à Covid-19 com o objetivo de contribuir com a 
vigilância epidemiológica da Cd-19 na Unicamp, visando a prevenção da ocorrência de casos 
novos de Covid-19 e de surtos entre a comunidade universitária. 
 
Nesse período é fundamental relembrar a importância de seguir as orientações de 
distanciamento social, uso de Máscaras obrigatório na Moradia, lavagem constante das 
mãos e uso de álcool em gel quando necessário. 
 
Formulário de retorno:  

 https://forms.gle/AUnRrS1qccThL6D56 
 

Também é imprescindível conhecer o material disponível: 

 https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19 
 
Há diversas orientações específicas para os estudantes moradores: 

 https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/moradia-estudantil 
 

Outros materiais e treinamentos estão sendo organizados para apoiar as mudanças 

necessárias. O cuidado com a VIDA de todos importa! 

Contamos com cada um e TODOS vocês para que o controle efetivo da pandemia na 

Moradia, em Barão Geraldo e na Unicamp continue. 

Centro de Saúde da Comunidade - CECOM 
Administração e Coordenação Executiva da Moradia Estudantil 
Grupo de Trabalho 3 - Unicamp 
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