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FAC dá os primeiros 
passos para retomada 
presencial

OUTUBRO/2021

Com o avanço da vacinação no DF, a volta 
às aulas no modelo presencial está cada 
vez mais perto. Apesar de ainda não haver 
nenhuma previsão de data para a retomada 
das atividades presenciais na UnB, a Faculdade 
de Comunicação elaborou a primeira edição 
do plano de contingência, de acordo com 
a  Resolução n. 0006/2021 do Conselho de 
Administração da UnB (CAD) e seguindo o Guia 
de recomendações de Biossegurança, prevenção 
e controle da Covid-19 da UnB.

O documento é o primeiro passo para que sejam 
implementadas medidas de segurança para a 
retomada presencial das atividades. Para isso, 
a FAC - UnB criou uma Comissão para analisar 
e planejar a volta gradual e segura do modelo 
presencial. Desde que formada, os membros da 
Comissão realizaram ao menos uma visita ao 
mês para acompanhar a implementação de itens 
de biossegurança como: tapetes sanitizantes, 
tótens e dispensers de álcool, e cartazes de 
sinalização de medidas sanitárias. Além disso, 
a equipe identificou que dos 129 ambientes 
da faculdade, apenas 29 são adequados para 
atividades presenciais.

Desde então, a Comissão iniciou projetos de 
execução de manutenção de infraestrutura, como 
por exemplo, a revisão das esquadrias das janelas 
que possibilitou a abertura destas para melhorar a 
circulação de ar nos ambientes da FAC. Baseado 
no levantamento, a ocupação da FAC-UnB será de 
até 108 usuários simultâneos, tendo em vista os 
29 ambientes na categoria verde.

JUAN CABALLERO E ISRAEL DE CARVALHO

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

Começou o período de 
envio dos certificados, 
então corre! Poderão ser 
enviados até o próximo dia 
08 de outubro para o e-mail 
christiane.araujo@fac.unb.
br e deverá conter: nome 
completo, matrícula, curso 
e os certificados em anexo 
para a análise, que ocorrerá 
entre os dias 11 a 18/10. A 
resolução de atividades 
complementares encontra-
se disponível no site da FAC, 
em instituição/resoluções.

MANOELL A OLIVEIRA

1° COLÓQUIO 
SIRUIZ

A primeira edição do 
Colóquio Siruiz irá realizar, 
entre os dias 7, 8 e 9 de 
outubro, atividades que tem 
o objetivo de investigar a 
relação entre Comunicação, 
Estética e Literatura na obra 
de João Guimarães Rosa. A 
programação completa pode 
ser conferida no link.

SAMANTHA RANNYA

@canalfac /faculdadedecomunicação Comunica.FACUnb@

129 espaços 
da FAC

ZONA VERDE
22,48%

77,52%
ZONA VERMELHA

Em relação aos ambientes categorizados como 
verde (considerando a indicação de ocupa-
ção máxima com distanciamento social de, 
pelo menos, 2 metros), foram identificados 29 
ambientes nessa categoria, indicando que a 
ocupação da FAC-UnB será de até 108 usuários.

https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=7267169&id_orgao_publicacao=0
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/GuiaBiossegurancaUnB_2020.pdf
https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/GuiaBiossegurancaUnB_2020.pdf
http://ppgcom.fac.unb.br/coloquio-siruiz/
https://www.instagram.com/canalfac/
https://www.facebook.com/faculdadedecomunicacao
https://www.facebook.com/faculdadedecomunicacao
https://www.instagram.com/canalfac/


Bem-estar e autocuidado: 
conheça o FACVida

O FACVida é um projeto desenvolvido pelas 
professoras Ellis Regina e Emília Silberstein 
e faz parte do Plano de Contingência 
coordenado pela Direção FAC. São ofertadas 
atividades de acolhimento coletivo e 
autocuidado como: meditação, respiração, Tai 
Chi Chuan e ioga. 

Os encontros, abertos aos estudantes e à 
comunidade externa, são realizados via 
Google Meet todas as segundas, às 18h. 
Para participar, basta se inscrever neste link.

Renzo Tonicelli, aluno de Comunicação 
Organizacional, contou um pouco dos 
benefícios das aulas para sua saúde: “Com 
o início do projeto tivemos encontros com 
práticas e experiências que acalmam 
profundamente e instantaneamente. Aprendi 
ferramentas de respiração e alongamentos 
que servem para horas de crises.”

A iniciativa também conta com uma página 
no Instagram, no qual são publicados 
vídeos, dicas e divulgação das práticas de 
autocuidado. Você pode conferir aqui.

DEFESAS DE TCC

Está disponível, no site 
da FAC, o calendário de 
atividades de projeto 
experimental, projeto final 
ou trabalho de conclusão de 
curso 01/2021. É importante 
não perder nenhum prazo. 
Para quem vai cursar TCC no 
próximo semestre, é preciso 
acessar e garantir o envio do 
termo de compromisso de 
orientação para 2021/2. 
Mais informações: 
christiane.araujo@fac.unb.br

Entrada B da FAC-UnB: Nessa área foi 
instalado, desde o mês de março de 
2021, o tapete sanitizante e tótem de 
álcool em gel.
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GABRIEL QUEIROZ E MILLENA BRASIL

“

MANOELL A OLIVEIRA

É incrível depois 
de cada sessão 
ver que todos 
estão sorrindo 
e relatando o 
bem-estar das 
práticas de 
meditação, ioga 
e Tai Chi Chuan 
que fizemos.

REPORTAGEM:
GABRIEL QUEIROZ 
ISRAEL DE CARVALHO 
JUAN CABALLERO
MANOELLA OLIVEIRA 
MILLENA BRASIL
SAMANTHA RANNYA

DISCIPLINA: 
PROJETO DESENVOLVIDO NA DISCIPLINA 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO II ,  SOB A 
COORDENAÇÃO DA PROFa. ANA CAROLINA 
KALUME E PROFa. DIONE O. MOURA   

PROJETO GRÁFICO :
BEATRIZ SOCHA 
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DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 

CHEFE DO DEPARTAMENTO : 
PROF. SOLANO NASCIMENTO
VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO : 
PROFa.  ANA CAROLINA KALUME 
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO : 
PROF.  DAVID RENAULT
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– RENZO TONICELLI

FACULDADE DE 
COMUNICAÇÃO DA UnB

DIRETORA:
PROFa. DIONE O. MOURA 
VICE-DIRETOR: 
PROF. TIAGO QUIROGA

https://docs.google.com/forms/d/1441g9qL3cIPAnwTe9brhz-bQ-_VcFDlahboPrDDRAuM/edit#responses
https://www.instagram.com/facvidaunb/
http://fac.unb.br/pftcc/
http://fac.unb.br/pftcc/

