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Aos  três  dias  de  setembro  dois  mil  e  vinte  e  um,  reuniram-se  pela
ferramenta google  meet,  às  quatorze  horas,  a  Profª  Drª  Silvana  Maria  Gritti,
Diretora do câmpus Jaguarão; a Coordenadora Acadêmica Profª. Simone Alves; a
Coordenadora Administrativa Tatiane Oliveira; o Prof. Alan de Melo; a Profª Renata
Freitas; o Vigilante Luciano Borges;; o discente Lucas Lage; o Secretário Cláudio
Alves. A Profª Ângela Bento Ribeiro; Historiador Alexandre Villas Bôas e o Vigilante
Luciano Borges justificaram a ausência.  Após  cumprimentar  a todos  a Diretora
começou  a  reunião.  Em  seguida,  a  Diretora  solicitou  que  fosse  projetada  a
devolutiva do COE-Jaguarão e fez a leitura do documento em que aprova o Plano
de Contingência do câmpus e, ao mesmo tempo, pede ação da Vigilância Sanitária
para visitar o prédio do câmpus para uma avaliação da ação em conformidade com
o Plano de Contingência. Em seguida, a Diretora solicitou manifestações sobre o
questionário  sobre  a  vacinação  que  se  encontra  no  GURI.  No  debate,  a  Profª
Renata manifestou que tentou usar a plataforma, mas percebeu que o uso está
atrelado ao questionário. Se não responder não tem acesso. A Diretora comentou
que também não se sentiu confortável com esse questionário e modo como ele foi
imposto  aos  servidores.  Também,  trouxe  a  atenção  sobe  o  estágio  de  forma
remota, mas entende que com a volta às aulas presenciais por parte de Estado e
Município, o COE – Jaguarão precisa dialogar sobre isso. Chamou a atenção de que
os Cursos UAB já estão enfrentando essa situação. A Diretora ainda coloca, que
nos debates a que é convidada a participar coloca que para a volta no ano 2022,
faz-se necessário haver todas as condições. Assim, falou que é necessário tratar do
processo  de  volta.  É  necessário  encaminhar  o  debate  de  volta  e  também  a
proposta. No debate, foi colocado que a questão do orçamento é importante, pois
haverá gastos materiais. O debate, também trouxe o trabalho importante do COE
que se posicionará se houver condições favoráveis ou não para a volta às aulas.
Lembrando  que  como educadores,  as  coisas  são  feitas  com  prudência,  com a
possibilidade de reuniões com todos os segmentos. Além de uma possibilidade de



greve que se vê à frente. Quanto à vistoria da vigilância sanitária, será feito um
movimento para que tudo esteja em ordem. Mais adiante, foi chamada atenção
que a normativa 17/2021 seria debatida. No entanto, a PROGRAD declarou que a
pauta estágio é totalmente desta PROREITORIA e não do COE. Foi solicitado que
ficasse registrado que o COE-Jaguarão é totalmente contra a volta dos estágios de
forma presencial  ou volta  às  atividades  presenciais.  Não havendo mais  nada a
tratar, eu Cláudio Colares Alves, lavrei a presente ata que será assinada por mim e
pela Profª Drª Silvana Maria Gritti, diretora do câmpus Jaguarão, da UNIPAMPA.

Assinado eletronicamente por CLAUDIO COLARES ALVES, Secretário Executivo, em 
10/02/2022, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas 
legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SILVANA MARIA GRITTI, Diretor(a) Campus Jaguarão, em 
10/02/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas 
legais aplicáveis.
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