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Comitê de Monitoramento do Coronavírus
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 11 –
20.05.2020 – 14h
webconf
PAUTA:
- atualização dos câmpus / municípios
- importância da planilha de ações
- documento sobre o atual panorama da pandemia na região da Unipampa
- avaliação do 2º Seminário do Comitê e proposta para o 3º
- informes gerais

Justificaram ausência os professores Thiago (coincidiu o horário com o da
reunião do Conselho de Campus – Dom Pedrito) e Mario Celso (em viagem).
Iniciando pela manifestação sobre os câmpus/ municípios, o Prof. Muriel (São
Borja) usou a palavra para parabenizar de forma muito especial pelo excelente
trabalho que vem sendo realizado pelo Comitê e pela Unipampa como um todo,
e também pelo reconhecimento que o trabalho que a Instituição vem recendo no
cenário regional. / Quanto ao contágio no município de SB, relata que o 1º
caso foi confirmado há alguns dias. Relata a forte preocupação no que diz
respeito às pessoas das cidades pequenas, que não estão conscientes quanto
à gravidade da situação sobre o alastramento do contágio. É muito importante
considerar-se a escassa oferta de UTIs das pequenas cidades... em pouco
tempo da presença do vírus, já há pessoas em UTIs em municípios pequenos.
Há necessidade de as gestões municipais estarem mais atentas à pandemia e a
Universidade tem um papel fundamental nessa demanda, uma vez que os
municípios em geral não estão testando suficientemente sua população. Há que
se tirar o foco apenas de Bagé e Uruguaiana. Mais municípios serem mais
testados é o grande desafio. As comunidades locais é que precisam estar se
preparar e entende que os gestores dos municípios estão atrasados no
aparelhamento para este enfrentamento. / No campus seguem com um trabalho
muito intenso de conscientização da população, utilizando rádios, jornais e falas
abertas à comunidade. Destaca de forma muito enfática que a Universidade tem
papel primordial nessa questão de conscientização e observa os líderes
municipais precisam encarar o atual cenário e forma diferente e requisitarem os
recursos ao Ministério da saúde.
Encaminhamento: elaboração uma carta direcionada aos gestores
municipais dos municípios circunvizinhos à Unipampa, propondo uma parceria
ente Prefeituras e Unipampa para intensificação das testagens, através da
utilização dos laboratórios e profissionais da Universidade, com insumos do
poder público.
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Aline (Caçapava do Sul ) – relata que há no município 1 caso confirmado,
alguns descartados e 32 suspeitos sendo monitorados. Poucos testes estão
sendo realizados. Também coloca sua preocupação com o despreparo das
prefeituras para enfrentar a situação. Pesquisas apontam para o perigo do
impacto aos pequenos municípios de um elevado pico de contágio.
Fabiano (São Gabriel) – coordenador acadêmico do campus, está substituindo
a Diretora Ana Júlia no Comitê, que está afastada para tratamento de saúde. /
Em SG há 7 casos confirmados (sendo 6 recuperados e 1 em isolamento.
Este, com 27 anos, sem sintomas, não tendo se afastado do município) e 11
suspeitos. / No campus: no laboratório estão fazendo testagem molecular,
utilizando a estrutura do campus e recursos de alguns projetos de docentes e
parceria da Prefeitura Municipal. Dia 19.05 foi quando apareceu a primeira
mostra positiva. Então, segue-se o protocolo: envio da mesma ao LACEN
(Laboratório Central de Saúde Pública), onde, se ficar confirmado o resultado, o
laboratório do campus SG ficará habilitado para atender oficialmente a esta
demanda, não só de SG, mas também de Santa Margarida do Sul, Vila Nova do
Sul, Cacequi, Rosário do Sul e demais cidades ligadas à 19ª CRE –
Coordenadoria Regional de Educação. Atualmente, 04 docentes estão
envolvidos diretamente neste laboratório, havendo possibilidade de aumentar o
nº de envolvidos e consequentemente, o nº de testagens, que hoje é de 46
amostras por dia. O Prof. Fabiano esclarece que uma amostra enviada ao
LACEN, se considerado todos os custos que a mesma representa, custa de
R$400,00 a R$500,00 (quatrocentos a quinhentos reais) e espera-se 07 dias
pelo resultado. O mesmo sendo feito no laboratório da Unipampa, representa
um custo de R$35,00 (trinta e cinco reais) e o resultado é dado em 01 dia. /
Quanto a outras ações do campus, relata que este é o 2º mês de grande
arrecadação para doação de cestas básicas – já foram cerca de 170 cestas
doadas tanto à comunidade interna do campus, quanto à externa. Continuam
também com a confecção de máscaras – sendo que nesta semana será feita a
doação de 50 unidades ao município vizinho de Santa Margarida do Sul.
Surgiu o questionamento (Muriel) sobre haver normativa da Unipampa sobre a
atuação da instituição junto às cidades de abrangência e o Prof. Charles
esclareceu que em 15.05.2020 foi enviado um ofício (Ofício 144/2020) a todos
os Pró-reitores, Diretores e Coordenadores Acadêmicos acerca desta temática,
onde é tratado sobre a disponibilização de álcool e outras.
Em continuidade e abordando o item seguinte da pauta, o Prof. Charles
ressaltou sobre a importância de todos os câmpus preencherem a planilha de
ações, disponibilizada pela PROPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e
Infraestrutura. O objetivo é elencar e atualizar constantemente todas as ações
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que vem sendo realizadas nas diferentes unidades. Mais uma vez disponibilizou
o link de acesso e apresentou a dinâmica do referido painel, destacando o
quanto é importante que o mesmo seja alimentado com informações precisas,
uma vez que serve como referência para consulta de todos os interessados.
As estas explanações somaram-se considerações como a dos professores
Muriel (SB) e Aline (CÇ), no sentido que as ações dos câmpus têm sido
muito mais dos que as que contemplam as informações que estão sendo
solicitadas no painel, como por exemplo as atividades acadêmicas que estão
sendo desenvolvidas, ainda que o calendário acadêmico esteja em suspensão.
As ações que envolvem questões mais humanas e sociais devem também ter
um espaço específico para serem postas. Seguiu-se aí a discussão acerca da
inclusão destes outros tipos de atividades também no painel elaborado pela
PROPLAN
Encaminhamento:
Prof. Charles irá contatar a PROPLAN sobre a
possibilidade de um ajuste neste painel, a fim de contemplar esta demanda.
A estas colocações, Cláudia (PROGRAD), relembra que o objetivo de existir no
site do Comitê um espaço para cada campus, é exatamente para dar
visibilidade a tudo o que está acontecendo nos câmpus relativo ao
enfrentamento da pandemia. O envio não requer nada além de, sem nenhum
tipo de trâmite, ser feito o envio para o endereço do Comitê,
coronavirus@unipampa.edu.br , por um dos dois membros do Comitê local de
cada campus (ambos têm assento neste Comitê).
O seguinte ponto de pauta, foi inicialmente abordado pela Profª Shirley que
enfatizou que passados 60 dias desde o começo do trabalho em home office,
segundo as próprias observações deste Comitê, o cenário não foi amenizado e a
retomada de atividades presenciais não tem previsão. Sabe-se que um número
cada vez maior de pessoas, não só nos municípios de abrangência da
Unipampa, está adoecendo e morrendo. A coordenação do Comitê sugere a
elaboração de um documento (respaldado em especial pelo staff da saúde) do
Comitê para o Magnífico Reitor da Unipampa, que relate a atual situação da
pandemia na região. A proposta é que este documento sirva de subsídio para a
elaboração de um vídeo institucional, a fim de esclarecer à comunidade sobre
este cenário. A ideia foi acolhida e aceita por todos. Ewerton (representante
discente) questiona sobre a elaboração de um calendário alternativo, ao que foi
respondido que este documento do comitê servirá também como subsídio à
gestão superior para a tomada de decisões tanto em relação a um calendário,
quanto para decisões sobre ações de ensino na graduação e pós-graduação.
Também nessa mesma linha de subsídios pra futuras tomadas de decisão, a
PROGRAD enviou a todos um questionário.
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Encaminhamento: a coordenação do Comitê encaminhará ao Reitor o
documento e novamente enfatizará acerca da importância de um vídeo
institucional.
Quanto à demanda da coleta seletiva nos câmpus, o Comitê está agilizando um
documento à Reitoria, solicitando uma articulação entre os câmpus.
Avaliação do 2º Seminário: o Seminário Saúde Mental em tempos de
Pandemia, o 2º Seminário promovido pelo Comitê, realizado em 14.05, foi
analisado como um sucesso. Houve mais de 300 inscritos, 250 acessos
simultâneos e 1500 acessos ao longo do evento. Observa-se que eventos via
youtube se apresentam mais acessíveis, em função da familiaridade com o
acesso à plataforma. / Profª Shirley relata que os colegas do GT Covid 19
apresentaram ao Comitê uma sugestão de tema para o próximo Seminário, que
seria acerca de mulheres e a pandemia, com discussão de aspectos ligados ao
trabalho, violência e outros. O grupo acolheu e concordou com a sugestão. Fica
acertado que o evento terá inscrições prévias.
Encaminhamento: o 3º Seminário, cujo título será As faces femininas durante
a Pandemia, será realizado no dia 16 de junho, terça-feira, a partir das 14h, via
youtube. A exemplo dos dois seminários anteriores, um grupo de trabalho será
estruturado para a efetivação do mesmo.

Próxima reunião do Comitê: 27 de maio, quarta-feira, 14h
Responsável pela presente memória:
CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO
SIAPE 1780451
PROGRAD

