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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 07 – 

13.04.2020 – 14h 
webconf 

 

PAUTA: 

-  informes dos campi 
-  apresentação do Prof.Bihain (Campus BG): A evolução do COVID 19 
-  Campanha Coleta Seletiva – Prof. Mario Celso Brum 
-  I Seminário web (15.04) – últimas considerações 
- Formação de um GT – um grupo para pensar no pós retorno às aulas – Prof. 
Claudio Albano 
 

 

 

A reunião foi coordenada pela Profª Shirley (PROGRAD).Problemas de 

conexão estiveram muito presentes, de diferentes municípios/locais de acesso à 

sala. A Profª Shirley comunicou que, por motivo alheio à sua vontade, o Prof. 

Bihain não pode comparecer à reunião (segundo ponto da pauta acordada). 

 

Seguiram-se as manifestações dos câmpus, acerca dos informes. Vê-se que, 

de forma geral, a situação sanitária segue a mesma da semana anterior. Exceto 

Alegrete que, segundo a TAE Marcele, agora tem 01 caso confirmado, 01 

suspeito e 152 pessoas sendo monitoradas.  O campus Itaqui, conforme relato 

da Profª Carla, realizou uma exitosa campanha de arrecadação de garrafas pet 

que serão utilizadas para armazenar álcool a 70% que será produzido. 

 

Prof Mario Brum (São Borja)  suge a realização de uma ampla campanha de 

separação de lixo reciclável e orgânico em toda a região da fronteira oeste e 

pampa. Objetivos seriam auxiliar na renda das pessoas e também educar a 

população. A universidade aproveitaria esse momento de crise para implementar 

uma ação educacional que muito provavelmente teria consequências 

permanentes. A ideia seria unificar as campanhas de alguns câmpus realizam. 

Sugere a articulação das comissões locais de coleta seletiva que há nos 

câmpus. E seria dado start a uma grande ação institucional  a partir de uma 

proposta que o Campus São Borja está publicizando. A discussão é altamente 

relevante e fica estabelecida como ponto de pauta a ser aprofundado na 

próxima reunião do Comitê. 

 

Prof. Albano (Bagé) sugere a criação de um grupo de trabalho para pensar 

ações para o retorno às aulas. Após considerações, ficou acordado que, dentro 

do Comitê será criado um grupo que irá se articular com outros colegas de 

diferentes câmpus, a fim de estruturarem este GT. Fica também esta pauta para 

ser aprofundada na próxima reunião.  
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Sobre o I Seminário promovido pelo Comitê, que acontecerá na próxima quinta-

feira, 15.04, às 14h:a sala RNP comporta 400 participantes ativos – podem 

interagir via chat. Afora estes 400, tantos mais que entrarem somente poderão 

assistir, sem interagir. O Reitor, Prof. Roberlaine Jorge, fará uma fala de 

abertura; a colega Aline (ACS) será a Mestre de Cerimônias; os palestrantes 

serão os servidores Débora Pellegrini, Mario Celso Brum, Paulo Salim e 

Thiago Sampaio (todos membros do Comitê); o mediador e também quem fará 

o encerramento do Seminário será o Prof. João Felipe Rezer. As perguntas 

serão feitas após as explanações.  

Obs.: haverá um “Plano B”, caso haja falha na web: a organização do 

Seminário terá em mãos vídeos prontos de todos os palestrantes para serem 

apresentados, caso ocorra problemas na transmissão ao vivo. 

 

 

 

Próxima reunião do Comitê: não foi agendada. Será combinada via grupo de 

whats. 

 

 

Responsável pela presente memória: 

 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

SIAPE 1780451 

PROGRAD 

 


