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Comitê de Monitoramento do Coronavírus
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 07 –
23.04.2020 – 16h
webconf
PAUTA:
- informes dos campi
- breve avaliação do I Seminário web
- retomada sobre a Campanha Coleta Seletiva
- retomada sobre a formação de um GT pós volta às aulas
- solicitação dos EPIs
- reclamação na ouvidoria
- atualização do portal do MEC
- articulação com municípios dos 10 campi de pranchas de CAA para pacientes
com deficiência - diagnóstico de COVID 19

A Profª Shirley deu as boas-vindas a todos e de imediato passou a palavra aos
representantes dos câmpus, para que atualizassem as informações locais:
Alegrete – Prof. Cláudio: comunica que estão fazendo captação de recursos e
que um aplicativo será disponibilizado.
Os demais não se manifestaram, e a reunião seguiu com algumas inversões na
ordem da pauta, mas toda a pauta foi abordada.
Quando à retomada da pauta da última reunião acerca da Campanha Coleta
Seletiva, a Profª Shirley questiona se alguém do grupo se dispõe a toa ra frente
e dar maior corpo a esta demanda. Profª Carla (Campus Itaqui) sugere que o
Comitê solicite via Reitoria que seja dada orientação aos câmpus para que os
comitês locais da Coleta Seletiva de cada campus intensifiquem suas
ações. A sugestão foi acolhida e pediu-se que o GR solicite à PROPLAN uma
atualização quanto ao cenário atual dos referidos comitês locais. E que o
encaminhamento aos câmpus seja dado com prazo para uma devolutiva. A
Profª Shirley comprometeu-se de agilizar essa conversa com o Reitor e
trazer uma resposta na próxima reunião.
Sobre a retomada acerca da formação de um GT pós volta às aulas, o
combinado foi que nesta reunião os interessados colocariam seus nomes à
disposição. Foi também ratificada a importância de pessoas externas ao Comitê
também fazerem parte deste GT. Colocam-se à disposição: Shirley, Cláudia,
Aline Alvarenga, Elena, Ewerton, Aline Balladares, Carla Sehn e Bruno. Profª
Elena irá convidar algum servidor da área da saúde – Campus Uruguaiana para
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fazer parte. O discente Ewerton, irá conversar com outras lideranças discentes
para que se somem também ao GT. Ressalta que desde já deve-se pensar
numa quarentena quando for decretado o retorno às aulas, visto que o número
de alunos de fora dos municípios da Unipampa é bastante grande. Cláudia irá
montar um grupo whats para que na próxima semana iniciem os contatos.
Também foi ressaltada a importância da participação da PROAD no grupo
Solicitação de EPIs: Prof. Charles esclarece que não é para o Comitê que as
solicitações dos câmpus devem ser enviadas. Caso o grupo entenda
interessante, se prontifica a elaborar uma planilha onde cada campus elenque
suas necessidades e daí envia-se para a PROAD um só pedido. Também foi dito
sobre a importância de que a solicitação seja de máscaras laváveis. Após
algumas considerações, o grupo chegou à conclusão de que o ideal é solicitar à
PROAD que encaminhe uma listagem aos câmpus, que, individualmente farão
suas solicitações. O Prof. Charles irá fazer esta solicitação à PROAD, em nome
do Comitê.
Articulação com municípios dos 10 campi de pranchas de CAA para
pacientes com deficiência - diagnóstico de COVID 19: com a participação da
Profª Amélia Bastos na reunião, foi apresentado o trabalho de pranchas
desenvolvidas como um facilitador da comunicação, para auxiliar na
compreensão entre o pessoal da saúde e pessoas com deficiência nos
atendimentos. A Profª Amélia esclarece que é também oportunizada uma ação
de capacitação aos profissionais da saúde, onde a prancha é apresentada e as
orientações são feitas – num espaço de cerca de 30 minutos. Ela solicita,
através do Comitê, uma ação institucional para que este material chegue ao
pessoal da saúde dos municípios do país todo, e pede também apoio da ACS
neste sentido. Além disso, a Profª Shirley solicita aos representantes dos
comitês locais, que cada campus se articulem com as secretarias municipais
de saúde nesta demanda, oferecendo este material. Para tal, a Profª Amélia
disponibiliza seu contato ameliabastos@unipampa.edu.br para que contatem
com ela. E comunica ainda que, havendo interesse – e suporte da ACS – é
possível gravar o treinamento para enviar às Secretarias de saúde dos
municípios.
Seguiu-se a uma breve avaliação do I Seminário web, transcorrido no dia
15.04. Constata-se que o evento foi um sucesso e atingiu seus propósitos.
Houve alguns problemas de conexão, o que já era esperado. Mas de qualquer
forma, as falas gravadas não foram necessárias. Havia cerca de 500 pessoas
assistindo e teve mais de 2.500 acessos. A parte organizacional foi ótima, as
falas e condução foram excelentes. Profa Shirley agradece a todos que se
empenharam na organização, divulgação e apoio e destaca a importância de
quem atuou nos bastidores para que tudo saísse bem.
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Um segundo Seminário será realizado, provavelmente em meados de maio e a
temática será Saúde Mental – uma ideia que havia surgido antes e hoje
ratificada pelos presentes.
Deveremos estruturar o mesmo na próxima reunião, quando já se terá algo mais
organizado para discutirmos. Talvez se faça com um tempo mais curto para as
falas e com maior espaço para questionamentos.
Houve uma reclamação na ouvidoria, que chegou ao Comitê, questionando o
por que de não constar no portal do MEC as ações da Unipampa acerca do
enfrentamento à pandemia. Foi esclarecido ao grupo que ao Comitê não chegou
a incumbência de enviar ao MEC tais informações e que o equívoco seria
esclarecido. Quanto à divulgação institucional, o Prof. Charles comunica que
será criado um painel institucional onde serão anexadas todas as ações que
vem sendo desenvolvidas. Há uma planilha “ações coronavírus” a ser
preenchida.
Próxima reunião do Comitê: 29.04.2020 – 14h

Responsável pela presente memória:
CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO
SIAPE 1780451
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