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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 04 – 

27.03.2020 – 14h 
webconf 

 

PAUTA: 

-  acompanhamento da evolução do contágio 
-  informes gerais dos campi 
-  agendamento da próxima reunião 
-  estratégia de retorno às atividades 
 

 

 

Prof Charles deu início à reunião. Seguiram-se as manifestações dos câmpus, 

cujos relatos tratam das ligações constantes com as Secretarias Municipais de 

Saúde.  

Há uma forte preocupação nos câmpus, com relação a alguns municípios  

estarem num movimento de pressão para retorno às atividades comerciais, 

especialmente influenciados pelo pronunciamento do Presidente do país, Jair 

Bolsonaro, há alguns dias. 

Há consenso no Comitê sobre a importância de prosseguirmos com o 

isolamento social. 

 

Profª Ana (JG) disse da importância de um posicionamento público e firme do 

Reitor, que reafirme, usando o poder da autoridade científica que a Universidade 

possui, a necessidade de continuarmos em casa. 

Consenso 100% entre os presentes: é fundamental que seja emitida uma nota 

pública da Universidade esclarecendo este posicionamento. 

 

Sobre as ações já realizadas pelo Comitê e os câmpus: é importante que sejam 

sistematizadas e publicizadas. 

 

Débora Pellegrini enfatiza sobre a importância do isolamento social, 

esclarecendo que o vírus já se modificou. Pessoas mais jovens e sem 

comorbidades também já estão sendo contaminadas. Falar em números de 

casos confirmados é algo muito relativo, uma vez que os testes são 

disponibilizados somente para casos mais graves. 

 

Paulo Salim destaca que estes testes (cujos kits estão escasseando) apontam 

para números que não são reais, uma vez que a quantidade de casos, na 

verdade, é muito maior. Relembra que a projeção é a de que a ascensão 

máxima da curva de crescimento se dará até o dia 14 de abril. A ABIN 

(Associação Brasileira de Infectologistas) calcula uma mortalidade de cerca de 5 

mil pessoas até essa data. Ou seja, daqui a uma semana, a situação estará 
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muito pior que hoje. “Decididamente, não temos como definir data de retorno às 

atividades regulares...” 

 

Mario Brum (Urug) alerta sobre a importância de estarmos atentos às 

avaliações sobre como o vírus está se comportando não só no estado, mas 

nas regiões de fronteira, pois isso vai influenciar as tomadas de decisão na 

nossa região. Esse é um cuidado muito sério, uma vez que, no retorno às aulas 

teremos muitos alunos retornando de regiões onde o vírus tem outro 

comportamento e isso pode ser muito comprometedor. Explica que, por 

analogia, os outros coronavírus induzem a um estado de portador – ou seja, o 

indivíduo pode não ser um caso clínico, mas ser um portador (disseminador da 

doença). Ressalta que importa muito considerarmos isso. 

Comenta que um material a ser produzido junto aos servidores da Biblioteca do 

Campus Uruguaiana, sobre os cuidados com a utilização das bibliotecas, será 

subsídio para as ações nas dez unidades da Universidade. 

 

Ficou acordado, em especial frente aos esclarecimentos técnicos, de que ainda 

é muito prematuro por parte deste Comitê conjecturar sobre uma data (mesmo 

que remota) para retorno. Em tempo oportuno, o tema voltará à discussão. Por 

hora, a Profª Shirley Nascimento (Pró-reitora Adjunta da PROGRAD) será a 

porta voz do Comitê junto ao Reitor na solicitação de um documento público 

que retrate oficialmente o posicionamento da Unipampa frente à atual 

situação. 

 

Fica também acordado que as equipes diretivas das dez unidades 

responderão ao Ofício 85/2020 da Reitoria, sobre a disponibilidade de 

equipamentos, materiais e outras ações, para que seja feita uma compilação e 

publicização.    

 

 

Em síntese: 

- solicitação de um posicionamento público do Reitor; 

- intensificação das orientações para que todos permaneçam em casa; 

- impossibilidade de, por hora, tratar-se sobre retorno às atividades; 

- encaminhamento da Portaria do Comitê. 

 

 

 

 

 

Próxima reunião do Comitê: dia 03 de abril, sexta-feira, 14h. IMPORTANTE: 

havendo necessidade (via grupo de whats), a mesma será antecipada. 
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Responsável pela presente memória: 

 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

SIAPE 1780451 

PROGRAD 

 


