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Aos dezoito dias do mês de outubro 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; o Coordenador Acadêmico Substituto; a 
Coordenadora Administrativa Tatiane Oliveira; a Profª Renata Freitas; o 
Historiador Alexandre Villas Bôas e o Secretário Cláudio Alves. A Profª 
Ângela Bento Ribeiro; o Vigilante Luciano Borges e o Discente Lucas Lage 
justificaram a ausência. Após cumprimentar a todos, a Diretora trouxe a 
atenção o ponto de Pauta: Plano de Contingência. Em seguida o professor 
Alan solicitou uma inserção de pauta: Ofício da Divisão de Saúde aos 
câmpus. Logo após, a Tatiane solicitou também uma inserção de pauta: 
Ofício do IBGE em que solicita sala para trabalho em fevereiro de 2022 até 
outubro de 2022. Após essas intervenções a Diretora chamou a atenção 
para a necessidade de uma atualização do Plano de Contingência prevendo 
a volta do trabalho presencial. Desta forma, chamou a atenção para a 
abertura RU, embora não está prevista a volta de alunos no primeiro 
momento, também a Casa do Estudante e as salas sugerindo que nesta 
primeira atualização não haveria a urgência em atualizar estes dois espaços, 
RU casa do estudante, até porque a casa do estudante ainda não dispõe de 
mobiliário para ser ocupada Na continuação, Alexandre coloca que há uma 
moção pronta, elaborada por uma comissão retirada do Conselho do 
câmpus, para ser levada ao CONSUNI, em que mostra claramente o 
alinhamento do Conselho do campus em apoio aos técnicos no que diz 
respeito a volta ao trabalho presencial se debate com a categoria dos 
Técnicos. Para o retorno há a reivindicação de garantia de condições 
sanitárias. Também, adequação do quantitativo de trabalhadores 
terceirizados frente a necessidade de uma limpeza mais constante dos 
espaços. Em seguida, Alan lembrou que outra portaria foi emitida, alterando 
a portaria mencionada na moção e sugeriu um adendo. No debate, a 
professora Renata lembra que também nos documentos e novas portaria 
emitidas, entende-se que a Reitoria se exime de qualquer reponsabilidade, 



passando para os câmpus e para o COE-E local, as ações de segurança 
sanitária para o retorno. Acredita que o COE poderia se posicionar frente 
essa situação uma vez que nenhum dos membros do COE local tem 
especialização na área de saúde. Ainda no debate, Tatiane comenta que fez 
alguns pedidos para o almoxarifado de EPIs, mas não há muitos itens para a 
distribuição. Já a Diretora acredita que a volta deve ser segura para Técnicos, 
terceirizados e docentes. Neste cenário, foi acordado como 
encaminhamento: solicitação de ajuda técnica da DASST (visita ao câmpus) 
e também solicitar apoio da Secretaria de Educação e Saúde de Jaguarão, já 
que estes últimos têm dados atuais das condições sanitárias da cidade. 
Quanto a DASST, ficou acordado que será enviado um ofício solicitando 
auxílio técnico. Assim, o Plano de Contingência não deve avançar sem o 
auxílio de entidades que tenham conhecimento técnico de saúde pública. 
Quanto ao ofício do IBGE solicitando salas, a decisão unânime do COE foi de 
que não há condições de uma decisão neste momento, pois não sabemos 
como estará a pandemia em fevereiro. Neste período, o campus ainda 
estará no processo de volta às atividades presenciais de servidores. 
Também, não há ociosidade no câmpus para o empréstimo de salas. 
Entende-se que haverá fluxo de pessoas, que terão contato com muitas 
outras em seu trabalho de pesquisa. O que expõe a comunidade acadêmica. 
Assim a decisão foi não ceder o prédio, enquanto não haver certeza de 
segurança para saúde de todos. 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 11:17, 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 11:17, 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 0730415 e o 
código CRC AE6ECE6E. 
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