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Editorial
Esta revista é um produto do projeto Educa Covid-19 – Prevenção no 
Cotidiano da UnB, baseado na educação por competências, a qual requer ir 
além de informações e gráficos destinados à dimensão cognitiva e explorar 
competências de habilidades, atitudinais e práticas para concretizar 
condutas de prevenção de transmissão do Sars-Cov-2, em variadas 
situações e em diversos locais da UnB. 

O processo foi conduzido pelos membros do respectivo Projeto vinculado 
à DAC/DASU), prof. José Iturri (Faculdade de Ceilândia), Ana Cristina B. R. 
Silva (Prefeitura da UnB), e pelo prof. Pedro Jabur (Faculdade de Ceilândia/
Observa PopRua). 

Tendo como objetivo ações de educação e comunicação por meio da criação 
de produtos personalizados sobre medidas de prevenção específicas no 
cotidiano dos ambientes dos campi da UnB. Os três primeiros volumes foram 
criados pelas ideias dos terceirizados das empresas que prestam serviços à 
UnB. Os próximos volumes serão elaborados com técnicos administrativos, 
professores e alunos.

As histórias foram divididas pelo tipo de atividade (recepção, limpeza, 
vigilância). No VOLUME 3, apresentam-se 4 (quatro) histórias, sendo que 
três dessas foram produzidas pela equipe Educa UnB/Covid, baseadas 
nos vídeos gravados com os terceirizados da limpeza da UnB. E, 1 (uma) 
baseada em gravações de histórias (podcasts) produzidas por outras 
categorias. Contou-se com a orientação/organização da equipe Educa 
UnB/Covid-19 e com o apoio de estudantes da Empresa Júnior Lamparina 
Design, Carolina Macedo da Fonseca Feijão, Lucia Casement Moreira, Luma 
Accioly Lima, do curso de Design, Instituto de Artes da UnB, extensionistas 
da Sala de Situação. 

As histórias apresentam a rotina dos personagens. E, tratam de situações 
vivenciadas pelos profissionais em relação ao contingenciamento da 
covid-19, como: uso de máscara, contato social, preservação da família, 
medidas de distanciamento social em locais pequenos, etiqueta respiratória, 
entre outras, em diversos espaços da Universidade. 

Esperamos que esta revista possa contribuir com a adoção de condutas de 
prevenção da transmissão do novo coronavírus no cotidiano da UnB. 

Prof. José Iturri (Saúde Coletiva/FCe)
Ana Cristina B. R. Silva (PRC)

Prof. Pedro Jabur (Saúde Coletiva/FCe/Observa PopRua)
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Expediente
Concepção e organização do Projeto Educa UnB/Covid-19, prevenção no 
cotidiano da UnB 

Prof. José Iturri (FCe)
Ana Cristina B. R. Silva (PRC)
Prof. Pedro Jabur (FCe/Observa PopRua)

Desenvolvimento/roteiro das histórias   
Ana Cristina B. R. Silva (PRC)
José Iturri (FCe)

Enredos originais 
Vídeos produzidos pelos terceirizados que prestam serviços de limpeza na 
UnB.

Desenhos/Design Gráfico/Editoração
Carolina Macedo da Fonseca Feijão, Lucia Casement Moreira, Luma Accioly 
Lima - extensionistas da Sala de Situação.

Revisão Geral
Prof. José Iturri (FcE), Ana Cristina B. R. Silva (PRC), prof. Pedro Jabur (FCe/
Observa PopRua), Vanessa Oliveira Tavares (Secom). 

Contatos:
iturri@unb.br; anacbrs@unb.br; pedrojabur@gmail.com

Este é um produto do projeto Educa UnB-COVID-19: Prevenção no cotidiano, 
gerenciado pela Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária 
(DASU/DAC), com a participação de professores da FCE, servidora da PRC/
UnB e alunos bolsistas da sala de situação.

Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos 
ou situações da vida real terá sido mera coincidência.




