
O Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E) do 

Campus Jaguarão da Universidade Federal do Pampa manifesta sua preocupação 

com a Portaria 1436, de 01 de outubro de 2021 e a mais recente Portaria 1467, de 13 

de outubro de 2021 dispondo sobre retorno às atividades administrativas em caráter 

presencial, mesmo que de forma escalonada, a partir do dia 3 de novembro de 2021. 

Nossa apreensão enquanto comissão responsável por determinar às condições 

seguras de trabalho, de acordo com a portaria da reitoria e ofícios complementares da 

PROGEPE, números 01,02 e 03 justificou-se ainda mais frente ao comunicado da 

Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho, publicado no dia 7 de outubro 

recente, em que nossos colegas de instituição, especializados nas questões 

prementes à pandemia de Covid-19, se colocaram contrários as portarias de retorno 

presencial emitidas pela Reitoria, especialmente se sentindo prejudicados quanto ao 

assessoramento aos COE-E local, o que deixou sem suporte técnico os COE-E local. 

Para além das dúvidas que envolvem a viabilidade material de se garantir o retorno de 

docentes e técnicos, de acordo com nosso Plano Local de Contingência, em termos de 

proporcionar um ambiente de segurança com os devidos aportes a se minimizar as 

chances de contágio no local de trabalho, acreditamos que sobrecarregar apenas os 

COE-E locais com o monitoramento desse processo à revelia do que diz o órgão da 

universidade responsável por essas questões é inadequado. Em plenária no dia 1 de 

outubro nosso Campus elencou uma série de preocupações, que vão desde as reais 

condições orçamentárias de se viabilizar esse retorno e a atual cobertura vacinal da 

cidade, até à clareza dos documentos produzidos pela Reitoria, assim como o 

Conselho do Campus se posicionou contra o retorno presencial das atividades 

administrativas através de uma moção de apoio a categoria dos técnicos-

administrativos do campus, que apresentaram uma ata de reunião da categoria 

contrários a esse retorno. Nós, técnicos administrativos, terceirizados, docentes e 

discentes integrantes do COE-E local  respaldamos e reforçamos esses 

questionamentos, principalmente porque seremos os responsáveis por lidar com uma 

situação de risco para nós e nossos colegas. Por fim, informamos que foi realizada 

uma solicitação de apoio da DASST para assessoramento do COE-E local e a 

resposta foi negativa, de acordo com o despacho contido no processo SEI 

23100.012335/2021-81. 

Também o contexto epidemiológico da Região e nosso município de inserção do 

Campus tem nos deixado apreensivos, no sentido de que, após um breve período de 

estabilidade do processo de contágio, verifica-se nesta última semana uma nova onda 

de transmissão da doença. Em reunião com representantes da Prefeitura Municipal de  
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Jaguarão, o Secretário Municipal de Educação, Sr. Rafael dos Santos  e Enfermeira 
Sabrina Vencato da Secretaria Municipal da Saúde, responsável pela vacinação, 
fomos informados de que a contaminação que está ocorrendo, atinge também aqueles 
que já foram vacinados.  
 


