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Comitê de Monitoramento do Coronavírus 
 

A partir de um convite da Coordenação do Comitê aos Pró-reitores Fernando 
Munhoz da Silveira, da PROAD – Pró-reitoria de Administração e Viviane Gentil, da 
PROPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e Infraestrutura , foi realizada uma reunião 
via meet, no dia 05.02.2021, às 14h. 
 
 

                                                   PROPÓSITO DA REUNIÃO 
A Portaria SES/SEDUC 01/2020 determinou a formação dos COE-Locais (Centros de Operações 
de Emergência). Cada campus da Unipampa tem seu respectivo COE-E Local, que, entre outras 
atribuições é o responsável pela elaboração de um Plano de Contingência, cuja aprovação pelo 
Governo do Estado é condição para o funcionamento da respectiva unidade. Tendo em vista 
que muitas das exigências deste Plano tem repercussão no âmbito de ambas as Pró-reitorias, 
justifica-se a reunião. 

 

Presenças: Cláudia Garrido, Charles Carpes, Luis Flávio Oliveira, Shirley Nascimento, 
Viviane Gentil e Fernando Silveira. 
 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

A Coordenação do Comitê deu as boas-vindas aos dois pró-reitores, fez uma breve 

contextualização acerca das atividades desenvolvidas pelo Comitê desde a sua formação, em 

março de 2020. 

Em continuidade, foi apresentada a Portaria SES/SEDUC/RS nº 01/2020 que estabelece a 

formação dos COE-E Locais – Centros de Operações de Emergência em Saúde para a Educação. 

De forma detalhada, foi tratado do Anexo I da mesma, que trata sobre o Plano de 

Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do novo coronavírus a ser 

elaborado por cada uma das unidades acadêmicas.  

Foi esclarecido que cada campus da Unipampa tem seu respectivo COE-E Local, o qual, entre 

outras atribuições, é o responsável pela elaboração de seu Plano de Contingência, cuja 

aprovação pelo Governo do Estado é condição para o funcionamento da respectiva unidade. 

Não há um “COE-E Geral “na Unipampa. 

Tendo em vista que algumas das exigências deste Plano implicam em interação com empresas 

contratadas, para adaptação dos serviços prestados, foi solicitado aos dois pró-reitores que 

buscassem esse diálogo. Neste mesmo sentido, foram levantadas demandas de materiais de 

higienização que precisam ser adquiridos para atendimento da Portaria.  

 

Os pró-reitores se comprometeram a fazer a interlocução com as empresas terceirizadas 

vinculadas à limpeza para verificar a possibilidade de oferta de treinamento das equipes de 

limpeza nos termos exigidos pelo governo estadual. 
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Por fim, foi feito o convite para que a PROAD e PROPLAN passem a integrar o Comitê como 

forma de forma de agilizar o encaminhamento das demandas que surgirão em decorrência da 

construção dos Planos de Contingência de cada Unidade. 

 
 

                                                Responsáveis pela presente memória: 

CLÁUDIA VIEIRA GARRIDO 

CHARLES QUEVEDO CARPES 

Comitê de Monitoramento 

 


