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Aos vinte e dois 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 
Prof. Alan de Melo; 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, o Secretário 
de Educação do Município de Jaguarão Sr. Rafael dos Santos; a Enfermeira 
Sra. Sabrina Vencato. O Discente Lucas Lage e o Vigilante Luciano Borges 
justificaram a ausência. Após cumprimentar a todos, chamou a atenção da 
presença de representantes externos que lidam diretamente com a volta de 
atividades presenciais. Para começar a reunião, a Diretora solicitou que 
todos se apresentassem. A Enfermeira Sabrina informou que mais 80% com 
a primeira dose. Da segunda dose uma cobertura de 54%. Adolescentes com 
comorbidades já estão sendo vacinados. A terceira dose já começou a ser 
aplicada. Hoje há 15 casos ativos, entre crianças, adultos e idosos. A 
contaminação se deu por viagem ou dentro da família. Não há ninguém 
internado no hospital, no momento. As pessoas com casos positivos estão 
em casa, em isolamento e sendo monitoradas. Ainda, a Enfermeira informou 
que há uma falta de vacinas da Pfizer para a aplicação em adolescentes e 
idosos para a terceira dose. Quanto ao aumento da contaminação, a 
enfermeira Sabrina comenta que é possível que tenha ocorrido em razão da 
liberação feita pelo Governo do Estado. Já a questão da testagem, existe um 
local para a triagem onde é realizado o teste PCR, além de outros testes. 
Também esclareceu que os pacientes sintomáticos fazem o exame. Ainda, a 
enfermeira comenta que a cidade teve diversos casos de COVID que não 
conseguiram cuidar de todos. Quanto ao uso de remédios, acredita que a 
situação mudou hoje e não existe mais o uso de remédios que não tem 
comprovação científica de eficácia. Logo após, o Rafael comenta que a rede 
municipal foi a última que voltou a atividade presencial. Primeiro foi a rede 
privada depois a Estadual. Para a volta foi necessário que houvesse todos os 



EPIs, professores totalmente vacinados, estrutura de condições sanitárias 
nas Escolas. Relatou que nem todas as escolas voltaram ao mesmo tempo. 
A retomada é ainda gradual. Nas escolas há a redução da carga horária e 
sem intervalo. Qualquer necessidade de se ausentar da sala de aula, um 
Monitor acompanha o aluno para não haver contato desnecessário com 
outros. Em sua fala, Rafael comenta que havia o receio do retorno, o que 
entende ser normal, mas com o passar do tempo, com todos os cuidados 
sanitários, a retomada foi tranquila. Segundo Rafael, ainda não foi notificada 
alguma contaminação. Adiantou que a informação de que um aluno se 
contaminou, este estava em casa e não aderiu à atividade presencial por 
resolução dos pais. Ainda, colocou que para o retorno os pais precisam 
assinar um documento. Para a higienização, Rafael informou que há uma 
empresa terceirizada que faz o trabalho nas escolas. Também, os servidores 
que estavam em Escolas que ainda não voltaram, foram relocados para 
outras para aferirem temperatura, cuidarem da estrutura tais como portas, 
janelas e outros, além da equipe diretiva das escolas que contribuem com 
seu trabalho. Com relação ao termo de responsabilidade, Rafael diz que os 
pais que enviam seus filhos para as escolas, se responsabilizam pelos filhos. 
Mas entende que a reponsabilidade da Gestão também existe e para isso foi 
feito, e está sendo feito, um trabalho para a higienização para evitar o 
contágio e também respeitando àqueles que têm comorbidades e entende 
que não deve voltar agora. O Secretário ainda informou que visitou escolas 
que se prepararam para a volta, teve contato com a Gestão do Estado para 
obter conhecimento do assunto, porque é algo novo e todos estão 
aprendendo. Também, colocou à disposição o Plano de Retorno para o 
câmpus. Logo após, Alexandre comenta que a UNIPAMPA está trabalhando 
ao inverso, pois ela trabalha com o retorno do corpo técnico e não do 
ensino. Ao contrário do que aconteceu no Município que se preocupa com 
a volta das aulas. Após, Alan retoma a questão do estágio, questionando se 
há um espaço de estágio online. Em sua manifestação, Rafael comenta que 
há a possibilidade de dialogar. O estágio presencial é uma demanda dos 
professores do Município. Mais adiante, Sabrina comenta que a quarentena, 
após alguns estudos ANVISA, pode ser agora dez dias, mas a pessoa não 
pode apresentar sintomas por 24h, após os dez dias, para voltar ao 
presencial. Também coloca que neste momento não está havendo nenhuma 
fiscalização da Vigilância Sanitária. No final do debate, todos se despediram 
e agradeceram a presença do Secretário Rafael dos Santos e a Enfermeira 
Sabrina Vencato. O Secretário Rafael se colocou à disposição para mais 
debates e também os com respeito aos documentos que falam da volta, 
além de uma visita in loco, em um horário que não houver alunos e 
servidores nas escolas. A Enfermeira Sabrina se colocou à disposição e 
agradeceu o convite. A Diretora elogiou todo o processo de vacinação e o 



modo como os servidores da Unipampa foram tratados. 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 11:21, 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 11:22, 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 0730431 e o 
código CRC A7C126C3. 
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