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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 02 – 

20.03.2020 – 10h 
webconf 

 

PAUTA: 

- os objetivos do Comitê  
- situação de cada município 
-  nomes de cada campus para composição do Comitê (com vistas à Portaria) 
-  discussão sobre atividades  
 

 

 

Reunião web com participação das Direções dos câmpus.  

Profs Shirley e Charles deram as boas-vindas e fizeram a condução da 

mesma.  

Dentre os objetivos do Comitê está o monitoramento em si da situação, em 

especial nos municípios, e a informação desta situação à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa. Para facilitar esta interação, está 

estruturado um menu por cidade na página do Comitê, no site da Unipampa. 

Atividades que sejam desenvolvidas nos diferentes unidades também serão 

publicizadas no site. Subsídios às  ações e decisões institucionais irão 

decorrer da atividades/orientações do Comitê.  

 

Todos os câmpus estiveram representados na Reunião e fizeram suas 

manifestações sobre a situação em seus municípios. Conforme o acordado, os 

contatos com as Secretarias Municipais de Saúde estão bastante articulados. 

Vê-se que o município de Bagé é o mais afetado no momento. 

 

Quanto ao e-mail do Comitê – coronavírus@unipampa.edu.br – foi comunicado 

que estão sendo respondidos todos os questionamentos. Pede-se que seja 

sempre utilizado o e-mail institucional para contato. Havendo e-mails com 

dúvidas pontuais, os mesmos serão encaminhados à Direção do campus em 

questão.  

 

Quanto aos nomes dos servidores dos câmpus a compor o Comitê, com vistas 

à Portaria, foram informados: 

Campus Alegrete: João Pablo Silva da Silva e Marcele Finamor dos Santos 

Campus Bagé: Cláudio S. Albano e Miriam Moreira da Silveira 

Campus Caçapava do Sul: Aline Lopes Baladares e Carolina Marques 

Campus Dom Pedrito: Thiago Beuron e Geise Loreto Viega 

Campus Itaqui: Carla Pohl Sehn e Bruna Todeschini  

Campus Jaguarão: Ana Cristina Rodrigues e Angelica Gonçalves Peter 
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Campus São Borja: Muriel Pinto e Leandro Lied 

Campus São Gabriel: Ana Julia Senna S. Barata e Diego Nunes 

Campus Sant’Ana do Livramento: Rafael Vitória Schmidt e Alan Carvalho 

Campus Uruguaiana: Elena Maria Billig Mello e Roger Cristiano Machado 

 

Os Diretores dos câmpus, de posse de informações / documentos  relativos 

ao seu campus / município que entendam importantes para a publicação no 

site, deverão informar diretamente ao Luan (ACS). Todos os  Diretores 

receberão os posts respectivos de cada campus para serem utilizados na 

comunicação. 

 

Seguiu-se à uma intensa discussão acerca da oferta de atividades a distância, 

proposta pela PROGRAD, em face à Portaria 343 do MEC, cujo teor versa sobre 

a possibilidade às IES, de ofertar um percentual de conteúdos a distância. Ficou 

claro, em especial frente às considerações pontuadas pelos Coordenadores 

Acadêmicos, que não há como ofertar atividades a distância dentro do atual 

contexto. Entre outros pontos negativos, isso implicaria em posteriores 

múltiplos calendários acadêmicos, o que seria um verdadeiro caos. E, de 

qualquer forma, o maior problema é o de que a rede da Unipampa não 

suportaria tal demanda e, paralelamente, há a realidade de muitos de nossos 

acadêmicos, que é a não capacitação para o uso das devidas ferramentas e 

nem o acesso à internet. 

 

 

Próximas reuniões do Comitê:  

Dia 24.03.2020, terça-feira, 14h e  27.03.2020, sexta-feira, 14h 

 

Responsável pela presente memória: 

 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

SIAPE 1780451 

PROGRAD 

 


