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Comitê de Monitoramento do Coronavírus
– MEMÓRIA DA REUNIÃO 13 –
10.06.2020 – 15h
Webconf
PAUTA:
- atualização dos câmpus / municípios
- detalhes sobre o 3º Seminário do Comitê (em 16.06)
- Protocolos de Retorno (extrato de respondentes aos formulários lançados em
02.06 para servidores e alunos...)
- informes gerais

PRESENTES:
CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO
CHARLES QUEVEDO CARPES
LUAN KOCHANN ZUBARAN
SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO
ALAN CARVALHO
ALINE DA SILVA ALVARENGA
ALINE LOPES BALLADARES
ANA CAROLINA GOMES MIRANDA
ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
ANGELICA GONCALVES PETER
BEATRIZ SALES DA SILVA
BRUNA TODESCHINI
CARINA FAGUNDES TEIXEIRA BRUM
CARLA POHL SEHN
CAROLINA SAMPAIO MARQUES
CLAUDIO SCHEPKE
DARLENE ROSSANE RECK
DEBORA DA CRUZ PAYAO PELLEGRINI
DIEGO GUIMARAES NUNES
ELENA MARIA BILLIG MELLO
FABIANO PIMENTEL TORRES
FRANCINE CABRAL
JEFERSON DA LUZ FERRON
JENIFER HARTER
JOAO FELIPE PERES REZER
LUCIANA DE SOUZA NUNES
LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA
MARCELE FINAMOR DOS SANTOS
MARINA PRIGOL
MARIO CELSO SPEROTTO BRUM
MIRIAM MOREIRA DA SILVEIRA
PATRICIA FORGIARINI FIRPO

2

PAULO EDUARDO SANTOS PAIVA
RAFAEL VITÓRIA SCHMIDT
ROGER CRISTIANO BAIGORRA MACHADO Mobile
SANDRA LEON
SANDRO SILVA DA CUNHA
THIAGO ANTONIO BEURON
THIAGO DA SILVA SAMPAIO

As reuniões não serão mais às 14h, mas sim às 15h – e seguem acontecendo
às quartas-feiras, conforme acordado na reunião 12.
Excepcionalmente, foi convidado a se fazer presente o GT Protocolos de
Retorno, uma vez que havia uma pauta comum a ambos os grupos. E a reunião
teve início com o esclarecimento de que a mesma foi oportunizada de forma
conjunta para que se possa esclarecer e atualizar alguns encaminhamentos e
também alguns ordenamentos dos nossos trabalhos.
Deu-se na sequência, espaço para as atualizações acerca dos câmpus e
municípios:
Aline – Caçapava do Sul: comunica que no Campus permanecem as mesmas
atividades relatadas em reuniões anteriores. Quanto aos casos de Covid19 no
município, relata que aumentaram de forma significativa – são hoje 27
confirmados – atribui isso a maior testagem que vem sendo realizada pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Elena – Uruguaiana: foram realizados 3374 testes rápidos (Lacen) e,
conjuntamente a outras frentes de pesquisas, há 55 positivados (42 já
curados), sendo que ainda 13 exames estão em análise; nenhum hospitalizado;
nenhum óbito.
Fabiano – São Gabriel: há 114 casos confirmados; 10 estão hospitalizados; 58
em tratamento domiciliar; 42 recuperados; 5 óbitos. No campus estão sendo
realizadas muitas testagens tanto de SG como de Vila Nova do Sul e Rosário.
Ana Cristina – Jaguarão: nenhum caso confirmado desde o início da
pandemia. Houve um caso suspeito.
Rafael – Sant’Ana do Livramento: foram confirmados na noite desta terçafeira, 12 novos casos. O município totaliza 57 casos, sendo 22 ativos. Muitos
exames sendo feitos hoje.
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Itaqui – Bruna e Carla: mais um caso confirmado no município, totalizando 4
casos, sendo 3 recuperados. Com relação ao 4º caso, divulgado sexta-feira,
está hospitalizado.
Ana Carolina e Patrícia – Dom Pedrito: 1 caso confirmado. Há apenas um
caso ativo, já são 17 curados e nenhuma pessoa aguarda resultado.
Luis André – São Borja: dos 16 casos, 5 estão em atendimento hospitalar e
11 recuperados. Há 22 suspeitos e 101 em isolamento domiciliar, todos
aguardando testes.
O próximo ponto foram esclarecimentos acerca do 3º Seminário promovido pelo
Comitê – Faces Femininas na Pandemia – a ser realizado no dia 16.06 ás 14h.
Temáticas e palestrantes: A saúde da mulher em tempos de Covid 19, um
olhar da Atenção Básica – Elisabeth Farias (Secretaria Municipal de Itajaí);
Violência Doméstica e familiar contra a mulher em tempos de pandemia –
Jacqueline Machado (Juíza, Campo Grande/MS); Trabalho remoto,
produtividade e cuidado: como a pandemia afeta de forma desigual homens e
mulheres – Pâmela Carpes (Profª Unipampa Campus Uruguaiana); Experiência
de ser mulher e profissional da saúde na linha de frente da Covid 19 em atenção
hospitalar – Rafaela Milanesi (Hospital Nossa Senhora da Conceição, Porto
Alegre). A mediação ficará a cargo da Profª Eliade Lima, do Campus
Uruguaiana. / Luan (ACS) postou o endereço para inscrições:
https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/seminario-on-line-faces-femininas-napandemia/ e esclareceu que o convite foi enviado a todos os servidores e
alunos via e-mail e que na próxima semana será reenviado. / Foi combinado de
os presentes auxiliarem na divulgação do evento.
A Profª Shirley informa que é do entendimento do Reitor, Prof. Roberlaine, que
será elaborada uma Portaria nomeando o GT Protocolos de Retorno.
A presente reunião conta com a participação do GT Protocolos de Retorno,
criado no âmbito do Comitê e que tem membros do Comitê e outros. O objetivo
do convite à participação é no sentido de reforçar a distinção entre o atual
momento proposto de retorno às atividades de ensino e o trabalho do
referido GT. São momentos distintos, uma vez que o GT Protocolos de
Retorno tem como ponto central o estudo e elaboração de protocolos para
quando houver a volta presencial às atividades acadêmicas e administrativas
– o que não acontecerá em breve e não há data para acontecer. É
imprescindível que todos os membros de ambos os grupos atuem de forma a
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esclarecer à comunidade acadêmica e externa que o atual momento é de
retorno remoto às atividades de ensino. E ficou frisado que, para tal demanda,
há um grupo específico de trabalho, composto pelas pró-reitorias
acadêmicas e equipes diretivas dos câmpus.
Dentre os dois grupos presentes (Comitê e GT de Protocolos de retorno) há
membros de todas unidades, com representantes das equipes diretivas, próreitorias, discentes e NuDEs. Sendo assim, é imperativo que os devidos
informes e orientações de esclarecimento acerca do momento atual sejam
feitos por todos nas respectivas unidades e grupos de trabalho, uma vez
que é importantíssimo falarmos todos a mesma língua e deixarmos a situação
bastante clara, não dando eco à chamada “rádio corredor”, que acaba
funcionando como a brincadeira do telefone sem fio e multiplicando/fomentando
inverdades e confundindo as pessoas. É muito importante que as informações
sejam buscadas nos locais certos. Devemos, em uníssono deixar claro de que
neste momento a Unipampa não está cogitando retorno presencial as
atividades de ensino nem administrativas. À propósito, o Prof Charles, em nome
da coordenação do Comitê, apresentou uma minuta de nota, que foi ajustada
/corrigida de forma colaborativa.
Encaminhamento: com a aquiescência de todos, o texto acordado será
publicado como uma nota esclarecedora, em nome do Comitê, acerca do atual
momento. Será enviado via e-mail a toda a comunidade acadêmica e a nota será
também publicada no site da Unipampa, na página do Comitê, nas mídias da
ACS (Luan e Aline presentes à reunião, cientes da demanda), além de mídias
próprias dos membros do Comitê e do GT de Protocolos de Retorno.
A estas considerações somaram-se outras, no sentido de preocupação acerca
de eventuais movimentos em alguns espaços dos câmpus. Colocações como as
de Fabiano Torres quando fala dos câmpus que trabalham com demandas de
testagens nos laboratórios, o que ocasiona a circulação de docentes e
profissionais das Secretarias de Saúde. Há forte preocupação em organizar
esses movimentos /deslocamentos, criar um protocolo. Nesse sentido, o campus
criou um GT composto por membros da equipe diretiva, NuDE e STIC e
montaram um protocolo interno de acesso ao campus. Entendem que é
necessário saber de todos os que chegam ao campus.
Aline coloca que é possível que com o começo das atividades de ensino remoto,
surja a necessidade de alguns docentes irem aos seus espaços de trabalho e
laboratórios para pegarem material ou prepararem alguma atividade.
Ana Cristina relata que o Campus Jaguarão não fechou nunca. Que com os
servidores da portaria, há plantão das 8h às 12h. Se alguém necessita ir ao
campus, o faz com agendamento prévio. Concorda que há necessidade de uma
orientação comum a todas as unidades e destaca que também com relação às
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bibliotecas, é necessário ter em conta que provavelmente exista a demanda por
retirada de material.
Foi relatado que o GT de Retorno às atividades também apontou essa
necessidade de regularizar essa demanda.
Débora ressalta que neste Comitê e no GT protocolos de retorno há
representantes de todos os câmpus, e esta é uma pauta que necessita desse
olhar global e individualizado. Se compromete a entrar em contato com os
câmpus, a fim de saber quais precisarão ter alguma presença pontual.
Após diversas ponderações, chegou-se ao consenso de que faz-se necessário
que o GT de Protocolos de Retorno, ciente de tais demandas, estruture um
protocolo e que este seja comum a todas as unidades, sem desconsiderar as
especificidades de cada uma.
Encaminhamento: Fica decidido que numa reunião conjunta, será elaborada
uma minuta de protocolos de acesso aos câmpus no período de atividades
remotas. Essa reunião será ás 15h30min, no próximo dia 18 de junho.
Foi dito sobre a importância de todos dos presentes fomentarem a
disseminação e atenção aos questionários que foram lançados aos servidores
e alunos desde o dia 02.06. É fundamental multiplicar o chamamento à
respostas. Débora enfatiza a relevância disso, que será a forma de se ter noção
sobre a situação da comunidade acadêmica como um todo e de cada campus.
Com o maior número possível de respondentes, será possível discutir qual a
melhor orientação a todos, sobre servidores e sua alocação, acesso aos RUs,
bibliotecas, sobre evitar aglomeração nos espaços dos prédios e salas, bares,
cantinas, salas de informática e acesso aos espaços da Reitoria e pró-reitorias,
na organização de protocolos para as futuras atividades presenciais, ainda sem
previsão de começo.
Por fim, surgiu o questionamento acerca do Painel de atividades, combinado em
reuniões anteriores, a ser somado ao já existente na PROPLAN. O Prof. Charles
esclarece que a PROPLAN solicitou que o mesmo seja agilizado somente na
próxima semana, devido às intensas demandas da Pró-reitoria.
Encaminhamento: o Prof. Charles encaminhará a planilha (apresentou um
esboço da mesma) aos câmpus para preenchimento.
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Próxima reunião do Comitê: 18 de junho, 15h30min (excepcionalmente uma
quinta-feira), novamente em conjunto com o GT Protocolos de Retorno.
Responsável pela presente memória:
CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO
SIAPE 1780451
PROGRAD

