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Aos doze dias de agosto de 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 Historiador 
Alexandre Vilas Bôas; o Prof. Alan de Melo; a Profª Renata Freitas; o 
Vigilante Luciano Borges; a Profª Ângela Bento Ribeiro; o discente Lucas 
Lage; o Secretário Cláudio Alves. Após cumprimentar a todos a Diretora 
começou a reunião. Nesta reunião, a Diretora informou que entrou em 
contato com representantes do Estado para saber em que pé estava 
documento do Plano de Contingência e soube que não era deles a 
responsabilidade. Eles só analisam Planos de Escolas. A Coordenadoria de 
Saúde do Estado disse novamente, em outro contato, que não é 
responsabilidade deles. Em contato agora com a Reitoria, soube que outros 
também tiveram problemas, mas foi sanado. A Diretora então sugeriu uma 
reunião com o Conselho do câmpus e dialogar sobre o termo de 
responsabilidade. No debate, Alexandre comentou que chama a atenção 
esse descaminho. Acha estranho que uma Universidade que tem um Curso 
de Medicina não poder analisar um plano e passar a responsabilidade para 
o Estado e o Município que está assoberbado de trabalho. Concorda com a 
Diretora em dar andamento. Também o professor Alan não se opõe ao 
encaminhamento. Questiona se está esgotada a discussão. A Direção 
lembrou que era até o dia quinze, o limite de envio de sugestões. O Discente 
Lucas Lage comentou que o Plano não contempla o uso das salas de aula e 
a volta às aulas, não há o debate entre os discentes. Numa perspectiva de 
volta no ano de 2022, a professora Renata sugere uma discussão para que o 
Plano preveja o retorno às aulas e o trabalho no ano que vem. Acredita que 
o Plano deve proteger o servidor. Após, o professor Alan entende também 
que se deva debater um possível retorno. Depois, a professora Ângela 
sugere debater este Plano que não prevê volta às aulas para o uso do prédio, 
e depois, discutimos outro Plano que prevê um retorno às aulas. A 



professora Renata traz o questionamento para quem enviar o Plano. A 
Diretora acredita que o problema do câmpus é pontual porque outros 
câmpus não tiveram dificuldades. Agora será feito o movimento de envio 
para o COE Municipal e Estadual. No debate, houve um consenso de não 
haver plenária por enquanto, somente suprimir o documento que isenta a 
universidade de responsabilidade de contágio e enviar para os órgãos 
competentes para uma análise. 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 10:58, 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 10:59, conforme horário oficial de Brasília, de 
acordo com as normativas legais aplicáveis. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_c
onferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0730387 e o 
código CRC 1DE43A1E. 
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