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Aos  dez  dias  do  mês  de  janeiro  dois  mil  e  vinte  e  dois,  reuniram-se  pela
ferramenta google  meet,  às  quatorze  horas,  a  Profª  Drª  Silvana  Maria  Gritti,
Diretora  do  câmpus  Jaguarão;  o  Coordenador  Administrativo Substituto  Edison
Schuch; o Prof.  Alan de Melo;  a Profª Renata Dal  Sasso Freitas;  a  Bibliotecária
Cristiane Teixeira; o Discente Lucas Lage; a Chefe da Secretaria Acadêmica Catiane
Almeida. A Profª Denise Moser, convidada; o Vigilante Luciano Borges; Historiador
Alexandre  Villas  Boas  e  a  Profª  Ângela  Bento  Ribeiro  justificaram  ausência.  A
Diretora  cumprimentou  a  todos  e  deu  início  a  reunião. PAUTAS: 1. Análise  do
contexto pandêmico. A Diretora comentou que foi necessário o agendamento de
uma reunião em razão da situação da pandemia na cidade de Jaguarão. Informou
que na parte da manhã houve uma reunião com o COE-E Geral, e foi dialogado
pela  volta  das  aulas  em  abril.  As  atividades  administrativas  devem  voltar  aos
poucos,  com  poucas  pessoas  circulando  no  câmpus.  Quando  às  atividades  de
pesquisa,  a  volta  deve  se  dar  com  um  número  reduzido  de  participantes.  O
Discente Lucas comenta que não há um consenso entre os alunos sobre a volta às
aulas  presenciais.  Comentou  também  que  é  necessário  trabalhar  em  uma
padronização dos câmpus em um calendário porque como cada câmpus tem sua
particularidade  é  necessário  pensar  em  uma  unificação.  A  Professora  Renata
comentou que não se sabe o total de contaminados. Sabe-se muito pouco sobre o
vírus,  muitas pessoas estão se contaminando. Além da ômicron há outros vírus
circulando.  Todo  esse  cenário  a  preocupa.  A  Diretora  comenta  que  há  muita
controvérsia sobre o assunto. No debate, o professor Alan comenta que até agora
354 casos ativos, talvez um número que a cidade de Jaguarão nunca viu. Mais
adiante,  Cristiane  comentou  que  na  Biblioteca  um  dos  servidores  teve  um
positivado,  mas  ele  não  teve  contato  com  os  colegas  e  continua  em  trabalho
remoto.  Mais  adiante,  Catiane  comentou  que  não  há  nenhum  caso  de



contaminação. PAUTA  2.  Formaturas  presenciais. Foi  falado  na  reunião  pela
manhã (COE-E Geral) que a única formatura presencial será a de Medicina que tem
tudo contratado fora da Universidade. As outras formaturas deverão ser de forma
virtual,  além  de  a  impossibilidade  de  preparar  uma formatura  presencial  com
pouco  tempo.  No  debate,  Catiane  comenta  que  aquilo  que  for  decidido  para
Jaguarão,  deve ser  estipulado para  os  alunos  da  UAB também.  Lucas  também
coloca que as formaturas 2021/2 devem ser feitas de forma virtual também. Em
sua manifestação, Simone comentou que há uma normativa do Estado que exige
teste/covid 72h em eventos em lugares fechados. Com respeito a formatura UAB é
necessário que a Diretora esteja presente. O deslocamento será muito caro. Ainda
não sabemos nada sobre o orçamento da Universidade. Após, a Professora Renata
comenta que não há informações  do governo sobre a  pandemia.  Ainda,  sente
insegurança pela situação que o país está atravessando. Colocou também que não
há testes  para  as  pessoas.  Logo  após,  a  Diretora  coloca  que  é  necessário  um
encaminhamento. Lembrou que a deliberação do câmpus de não haver formatura
presencial, não foi levada em conta. A Gestão Superior deliberou que os alunos
decidam que tipo de formaturas querem. Em seguida, o Professor Alan comenta
que seria interessante seria chamar a atenção que neste momento, referenda-se a
formatura  virtual  em  virtude  do  alto  número  de  casos  ativos.  Como  outro
argumento, a Professora Renata lembra que toda a formatura gera aglomeração e
aumentar  os  casos  na  cidade.  Lofo  após,  a  Diretora  comenta  que  a  ata  será
disponibilizada para todos para uma contribuição. 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.
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