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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 09 – 

29.04.2020 – 14h 
Webconf 

 
 

 

PAUTA: 
 

- informes dos campi 

- Organização do Seminário sobre Saúde Mental 

- informes gerais 

 

 
 

 

 

A reunião iniciou com os informes dos Campus, atualizando a situação nos 

diferentes municípios: 

 

Beatriz (DP) – continuam com a arrecadação de cestas básicas , planejam  

entrega de algumas no sábado junto com álcool em gel produzido no campus. 

As doações serão feitas para os alunos que permanecem na cidade e conforme 

a necessidade dos terceirizados do campus. 

 

Diego (SG) – justifica ausência da Diretora, Profª Ana Júlia, pela coincidência de 

horário com reunião do Conselho de Campus. Quanto à números relativos à 

doença, a situação atual é que o único caso suspeito foi descartado nesta 

manhã. Relata que na última semana os servidores conseguiram um montante 

de 105 cestas básicas e um kit higiene para cada cesta, e que o material está 

sendo distribuído a partir de relação de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social cedida pela assistência social do município.  

 

Aline Balladares (CÇ do Sul): segue sem nenhum caso confirmado. Tudo no 

campus prossegue sem alteração. Destaca que recebe diariamente inúmeros 

questionamentos sobre o retorno às atividades. 

 

Ewerton (SB) – o município continua sem nenhum caso confirmado. 

Permanece no campus a distribuição de kits de alimentos, higiene pessoal e 

máscaras para os alunos. O discente relata que há uma forte preocupação e 

ansiedade por parte dos alunos na questão de retorno às aulas. Solicita que 
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este posicionamento seja reforçado mais seguidamente no site da Unipampa. 

Cláudia vai entrar em contato com a ACS, solicitando isso. 

 

Ana Cristina (Jag): o município segue sem nenhum caso confirmado de 

contaminação (no caso suspeito, a contraprova atestou negativo). Está havendo 

uma flexibilização na abertura dos comércios – tudo com os devidos cuidados. A 

cidade é pequena, não se vê aglomerações, com exceção de lotéricas e Caixa 

Econômica Federal. Observa a utilização de máscaras e disciplina na população. 

No campus tem sido cada vez mais forte a demanda acerca da reabertura do 

RU, tendo em vista que há 50 alunos na cidade. Ressalta que a alimentação é 

considerada atividade essencial.  

 

Elena (Urug): não há nenhum caso confirmado neste momento no município. 

Os 3 confirmados anteriormente estão curados. Relata que, no campus, estão 

entregando novamente cestas básicas aos terceirizados e discentes (os que 

estão solicitando), além da entrega de máscaras caseiras para os terceirizados. 

Tais máscaras (também entregues à comunidade) estão sendo confeccionadas 

por um grupo de docentes e petianos. As demais atividades continuam, inclusive 

a participação das docentes Debora e Jennifer na segunda etapa do Inquérito 

(pesquisa) coordenado pela UFPel, que foi realizado no final de semana em 

Uruguaiana:  28.04 realizaram reunião em Bagé para treinamento e posterior 

realização do inquérito nesse município. Há um processo para mais produção de 

álcool gel com parceria externa que continua tramitando.  

 

Albano (BG): no campus prosseguem as mesmas atividades, inclusive 

arrecadação de cestas básicas para doação aos alunos. Foi apresentado 

projeto (Edital PROEXT) e o campus ganhou 190 mil que serão utilizados para a 

compra de insumos de laboratórios para usar nas diversas atividades durante o 

período de pandemia. 

No município  há 3 pacientes suspeitos no Hospital Universitário e 3 pacientes 

na Santa Casa – nenhum em CTI. 

 

Alan (SL): o campus realizou a entrega de 15 cestas básicas e material de 

higiene no dia 28.04. Foram disponibilizadas para os discentes da moradia 

estudantil e para os terceirizados. 

 

Marcele (Aleg): há 02 casos suspeitos no município. 

 

Carla (Itaqui): há 2 casos suspeitos (em observação), 12 negativos, 28 

monitorados. Nenhum confirmado. O campus doou à Vigilância Sanitária álcool 

a 70%, álcool glicerinado e sabão líquido. Solicitaram os itens necessários à 

produção à prefeitura municipal e também ao município vizinho de Maçambará. 

A comunidade solicitou orientação à Unipampa acerca do uso das máscaras. Em 
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reunião dia 28.04 com a Sec. Mun. de Saúde, foi solicitado ao campus auxílio na 

conscientização de passageiros que desembarcam na rodoviária da cidade, bem 

como coletar dados e medição da temperatura.    

 

Cláudia (PROGRAD) relembra sobre a importância de serem oferecidas 

(Comitês Locais) às Secretarias Municipais de Saúde as pranchas de CAA 

apresentadas e disponibilizadas na última reunião (23.04) pela professora 

Amélia Bastos. 

 

Seguiram-se questionamentos acerca do retorno às atividades presenciais e 

várias foram as considerações sobre o tema. 

 

Paulo Eduardo esclarece que há um GT que está trabalhando para aquisição 

EPIs, materiais e insumos. O GT está concluindo os últimos detalhes para 

estas aquisições e em breve encaminharão um pedido para os quantitativos 

por campi. Também estão avaliando a possibilidade da aquisição de 

termômetros e materiais e mão de obra para a fabricação de máscaras. E traz 

em nome do referido GT o questionamento sobre a necessidade de aquisição 

de termômetros e qual a quantidade. Seguiram-se ponderações acerca da 

operacionalização da demanda com termômetros (quem? Locais? Fluxo na 

demanda?). Notou-se o quanto ainda é precoce tratar-se sobre quantidades de 

materiais e necessidades, uma vez que não há previsão para retorno nem às 

atividades administrativas, nem acadêmicas, e que, quando houver esta 

previsão serão necessários protocolos que estabeleçam regras e 

procedimentos.  

Nesse sentido (e entrou-se naturalmente no próximo ponto de pauta da reunião) 

faz-se urgente a formação (discussão iniciada na reunião de 13.04), a partir 

deste Comitê, de um GT Volta às Aulas – que terá por atribuição analisar a 

situação à luz de regramentos nacionais, estaduais e em consonância com as 

prefeituras municipais e realidade da comunidade acadêmica, a fim de estruturar 

os protocolos de retorno, mesmo cientes de que não há previsibilidade para tal.  

Na reunião passada alguns se inscreveram e está sendo formado um grupo de 

whats para em breve ser feita a primeira reunião. Há o entendimento claro de 

que o staff da área da Saúde será o balizador das discussões. Fica combinado 

que, se mais alguém além dos já inscritos (memória 08) quiser participar deste 

GT deverá encaminhar e-mail ao coronavirus@unipamapa.edu.br  

 
Seminário ‘Saúde Mental em tempos de pandemia’: no próximo dia 13, 14h 

(a ser ratificado) será realizado o II Seminário elaborado pelo Comitê, cuja 

temática Saúde Mental foi a escolhida. A ideia é que a primeira fala seja da Profª 

Pâmela Carpes (neurocientista – Campus Uruguaiana) – ainda a confirmar – 

seguida dos dois psicólogos Giovana e Ricardo (PRAEC). Após, a exemplo do 

seminário anterior (15.04) deveremos abrir espaço para perguntas. Foi sugerido 

mailto:coronavirus@unipamapa.edu.br
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o nome do Prof. Walker Pincerati (campus Jaguarão) para a mediação e 

fechamento. A ideia de 3 e não 4 palestrantes (como no anterior) é a de dar mais 

tempo para perguntas.  Todos concordaram com o exposto. 

 

 

Próxima reunião do Comitê: 06.05.2020 – 14h  

 

 

Responsável pela presente memória: 

 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

SIAPE 1780451 

PROGRAD 

 


