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COMITÊ INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO DO CORONAVÍRUS 

COE-E JAGUARÃO de dezoito de outubro de dois mil e vinte e um 

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 
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 e o 
Discente Lucas Lage justificaram a ausência. Após cumprimentar a todos 
[...] Quanto ao ofício do IBGE que solicita a cedência de espaço físico, o 
COE-E, após análise, manifestou posição desfavorável. Pois não há 
condições de uma decisão neste momento, haja vista a impossibilidade de 
prever como estará a pandemia em fevereiro do ano 2022. Neste período, 
o campus ainda estará no processo de retorno às atividades presenciais de 
servidores, monitorados pelo COE-E. Além  disso, não há ociosidade no 
câmpus, quanto às salas de aula. Entende-se também, 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 plena 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 SILVANA MARIA GRITTI, Diretor(a) Campus Jaguarão, em 
26/10/2021, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais 
aplicáveis. 

 

 

Assinado eletronicamente por CLAUDIO COLARES ALVES, Secretário Executivo, em 
26/10/2021, às 10:55, 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 0649291 e o código 
CRC 9CAB0C87. 
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