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RESUMO
O presente trabalho discutiu a contribuição dos portais institucionais para a disseminação de dados e
informações sobre Covid-19 no Brasil. Os dados e informações transmitidos através dos portais das
universidades dão suporte a população durante o período da pandemia de Covid-19.
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ABSTRACT
The present paper discussed the contribution of institutional portals to the dissemination of data and
information about Covid-19 in Brazil. The data and information transmitted through the portals of
universities support the population during the period of the Covid-19 pandemic.
Keywords: Covid-19, Information, Public University.
1 INTRODUÇÃO
O surto de Covid-19 teve início na China ainda em dezembro de 2019 e rapidamente a doença passou a
tomar proporções maiores, progredindo para uma pandemia mundial, o que levou a Organização Mundial
da Saúde (OMS) a reconhecer e declarar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) (ZHU N, et al., 2020; OPAS/OMS, 2020).
Logo, mudanças significativas ocorreram em todo o mundo no que diz respeito ao modo de vida, de
trabalho, na educação e quanto a necessidade de adoção de medidas restritivas e sanitárias (AQUINO EM,
et al., 2020).
Além das medidas de saúde pública, a necessidade do conhecimento acerca das proporções que a
situação passou a fomentar a criação de diversos meios e fontes de dados oficiais, institucionais, de jornais
e revistas e observatórios de pesquisa sobre a Covid-19, que passaram a transmitir informações sobre casos
e óbitos, tanto a nível mundial quanto para o Brasil, Estados e municípios (FREIRE IM e BANDEIRA PM,
2021).
A disponibilização de dados é fundamental para o desenvolvimento de modelos econômicos e
epidemiológicos (ALVES D, 2020). Portanto, a criação e disponibilização de diferentes meios e fontes se
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torna fundamental para a popularização de informações e produção do conhecimento, sobretudo durante a
pandemia de Covid-19.

2 OBJETIVO
Esse trabalho tem como objetivo discutir a contribuição dos portais institucionais, criados
principalmente pelas universidades públicas brasileiras, para a disseminação de dados e informações sobre
a pandemia de Covid-19 no Brasil.

3 MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório. Baseou-se na identificação dos sites institucionais de
27 instituições federais de ensino brasileiras que se encontram listadas em nota da Associação Nacional dos
Dirigentes das Universidades Federais (ANDIFES) e, também, na identificação de portais de difusão de
informações acerca da pandemia de Covid-19.
Inicialmente, as páginas das universidades federais foram acessadas e nelas buscou-se identificar a
presença de uma seção voltada para a disponibilização ou disseminação de dados ou informações sobre a
Covid-19. Posteriormente, averiguou-se o tipo de dado ou informação disponível. Foi averiguada a
produção técnica e bibliográfica decorrente dos levantamentos realizados e que estava também disponível
nas seções presentes nos sites das universidades. Após isto, procedeu-se à discussão dos achados.

4 RESULTADOS
Ao todo, foram contabilizadas listadas na nota publicada pela ANDIFES 27 universidades federais,
presentes nas diferentes regiões do país. A partir da busca ativa, através do acesso à página inicial dos sites
destas instituições, as seções de conteúdos relacionados a Covid-19 foram identificadas nas páginas de 17
universidades, conforme ilustra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Identificação das seções e do tipo de conteúdo sobre Covid-19 encontrados através do acesso as páginas das
Universidades Federais
Instituição
Seção identificada
Tipo de conteúdo relacionado a pandemia de
Covid-19
UFABC
https://www.ufabc.edu.br/boletim-monitoramentoMonitoramento da situação epidemiológica
pandemia
UFBA
https://coronavirus.ufba.br/
Orientações para a comunidade universitária;
ações e medidas de prevenção
UFCSPA
https://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/saude-e-bem- Documentos, informações e orientações para a
estar/coronavirus-covid-19
comunidade acadêmica
UFES
https://coronavirus.ufes.br/
Informações; notas e procedimentos; boletins
informativos; dados e cartilhas
UFF
http://www.uff.br/coronavirus
Informes; planos de contingência; pareceres
técnicos; monitoramento; materiais didáticos e de
pesquisa; outros
UFFS
https://www.uffs.edu.br/acessofacil/coronavirus/
Informações; orientações gerais e específicas;
monitoramento
UFG
https://ufg.br/n/124654-coronavirus-a-ufg-esta-de-olhoInformações; notas técnicas; artigos e análises;
previna-se
ações; notícias
UFJF
http://jfsalvandotodos.ufjf.br/#!/
Dados; informações; boletins e vídeos
informativos; notas técnicas
UFMG
https://ufmg.br/coronavirus
Informações; orientações; planos e protocolos;
monitoramento; notas técnicas
UFPA
https://coronavirus.ufpa.br/
Informações; boletins; notícias; recomendações;
observatório de dados
UFPR
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/saiba-tudoOrientação
à
comunidade
acadêmica;
sobre-as-acoes-da-ufpr-relacionadas-aoinformações sobre prevenção; acompanhamento
coronavirus/#geral
da situação nos municípios
UFS
https://coronavirus.ufs.br/
Boletins; Informações epidemiológicas; ações;
legislação; materiais educativos; artigos; notícias
UFSM
https://www.ufsm.br/coronavirus/
Informações sobre prevenção; serviços e dicas;
projetos e ações; observatórios de informações
em saúde e socioeconômicas
UFRPE
http://www.ufrpe.br/br/covid19
Informações sobre prevenção; projetos e
pesquisas; orientações a estudantes e servidores;
saúde mental
UNIFEI
https://unifei.edu.br/atualizacoes-sobre-o-coronavirus/
Compartilhamento de notícias com dados oficiais
sobre a Covid-19 a nível municipal; campanha de
apoio a ações de pesquisa e extensão
UNIRIO
http://www.unirio.br/covid
Ações realizadas; acervo de materiais; atividades
técnico-científicas; cursos de extensão; prédiagnóstico
UFV
https://www.ufv.br/coronavirus/
Boletins diários; plano de contingência;
informações; orientações de biossegurança
Fonte: Autoria própria.

5 DISCUSSÃO
Diante das medidas de isolamento social decorrentes da situação de pandemia de Covid-19, os governos
e populações internacionais passaram a se voltar para as instituições de pesquisa, capazes de encontrar as
soluções necessárias. No Brasil, estes centros de pesquisas se concentram principalmente nas instituições
federais de ensino, especialmente nas universidades públicas (PANIZZON M, et al., 2020).Esta demanda
passou a reforçar ainda mais o papel e a importância das universidades públicas para o país.
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Nesse contexto, a disponibilização das informações através dos meios propostos pelas universidades se
somam aos artefatos produzidos por elas para o auxílio a população como um todo durante o período da
pandemia de Covid-19. Mais do que informar e disponibilizar dados, isto permite a segurança da
responsabilidade quanto ao que se é disponibilizado e informado, o que é fundamental para a realização de
análises mais fidedignas sobre esta conjuntura.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A informação segura e de qualidade demonstra ser fundamental para a conscientização da população
quanto a gravidade da Covid-19, os riscos e a adoção de medidas sanitárias e de distanciamento social.
Para além das investigações relacionadas as características da doença e eficácia de vacinas e
medicamentos, as universidades também têm se esforçado para a produção de informações seguras,
adequadas e apoiadas em evidências científicas, bem como para a disseminação de conteúdos e ações
significativas para o apoio à comunidade acadêmica e a população em geral nesse período crítico.
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