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OFÍCIO Nº 85/2020/GR/UNIPAMPA

Bagé, 25 de março de 2020.

 

Aos Senhores Diretores de Campus e Coordenadores Acadêmicos

 

Assunto: Equipamentos e materiais para disponibilização

 

Senhores Diretores de Campus e Coordenadores acadêmicos,

 

Considerando o gravíssimo momento que o nosso país atravessa urge que a
Universidade u lize todo o seu potencial técnico-cien fico em prol da sociedade brasileira. Sendo
assim, solicitamos:

1) Que seja realizado levantamento, nos 10 (dez) Campi da Universidade Federal do
Pampa - UNIPAMPA, de todos os equipamentos e materiais que possam ser u lizados pelos servidores
da Universidade e / ou ter o uso compar lhado com profissionais da saúde designados pela Secretaria
Estadual de Saúde e Ministério da Saúde no enfrentamento da crise do COVID-19.

2) Que seja feito levantamento junto a todos os(as) servidores(as) da UNIPAMPA sobre
a exper se técnico-cien fica que possuem e as ações que possam desenvolver visando ajudar a
sociedade brasileira a superar essa grave crise.

Vivemos um momento de excepcionalidade e urge que, de maneira organizada e
ar culada, u lizemos todo o nosso potencial técnico cien fico na resolução de todos os problemas
provocados pela COVID-19.

Obje vando organizar e potencializar as ações realizadas pela UNIPAMPA solicitamos
que enviem, até o dia 3 de abril de 2020, as informações solicitadas, neste o cio, para o endereço
eletrônico juntoscontraovirus@unipampa.edu.br

Agradecemos antecipadamente a colaboração de todos.

 

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 25/03/2020,
às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0274158 e o código CRC 26D9787A.

ROBERLAINE RIBEIRO JORGE
Reitor

Referência: Processo nº 23100.004887/2020-
34 SEI nº 0274158
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