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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois , 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;
Coordenador  Administrativo Substituto  Edison  Schuch;  o  Historiador  Alexandre
Vilas  Bôas;  o  Prof.  Alan  de  Mel  Dutra;  a  Profª  Renata  Freitas;  a  Bibliotecária
Cristiane  Teixeira;  o  Discente  Lucas  Lage  e  o  Secretário  Cláudio  Alves.  Após
cumprimentar a todos a Diretora começou a reunião. Nesta reunião, será tratada a
pauta do uso de veículo para ida até Bagé na segunda-feira, para uma tentativa de
audiência com o reitor. Antes, a Diretora informa que houve uma reunião hoje,
pela  manhã,  com os  Diretores  e  Pró-Reitorias  para discussão sobre o  trabalho
remoto  frente  ao  número  de  contaminações  nas  cidades  onde  os  câmpus  da
UNIPAMPA  estão  localizados.  Ficou  decidido  então  pela  manutenção  das
atividades da forma como estão e sem necessidade de alteração das orientações e
protocolos.  O  Coordenador  Substituto  Edison  Schuch  trouxe  a  questão  do
empréstimo de veículo e solicita que quando voltar o presencial, que seja seguido
o fluxo que a Reitoria orienta: informar primeiramente a chefia imediata e depois
à frota. O número de passageiros no micro-ônibus é de 26: será usado álcool gel;
distribuição  de  máscaras  e  janelas  abertas.  Em  seguida,  Alexandre  questionou
levar  ao  COE-E  a  decisão  do  uso  do  veículo,  pois  acredita  ser  uma  questão
administrativa. Ainda, Simone coloca que é contra a ida de veículo para Bagé em
razão do número de contaminações. O Discente Lucas Lage comenta que a decisão
de ir a Bagé foi tirada de uma Plenária de todas as categorias e solicita que seja
apresentado o passaporte da vacina. Ainda, os discentes irão esperar até sexta-
feira para saber quem e quantos irão. Alexandre, em sua manifestação, e acredita
ser prematuro decidir algo ou orientar, pois ainda não se sabe quantos irão. No
debate,  Edison comenta que entende ser  mais  difícil  esperar  a  lista  e  ter  que
cortar pessoas. Lucas entende que é melhor deixar para o Prof. Jônatas, que ficou
de responsável pela lista e, após, deixar que a frota oriente o que for necessário.



Se for necessário, o COE-E poderá ajudar. A Diretora comentou que na reunião de
hoje pela manhã o Reitor não se mostrou favorável ao pedido de audiência com o
câmpus Jaguarão. Segundo os outros Diretores o Reitor não dialoga com nenhum
câmpus. Ao final, a Diretora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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 14:17, 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 14:18, 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_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código 
verificador 0730591 e o código CRC 4FCFE27B.
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