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OFÍCIO Nº 95/2020/GR/UNIPAMPA

Bagé, 29 de março de 2020.

 

À comunidade gaúcha

 

Assunto: UNIPAMPA no enfrentamento da COVID-19

 

Prezada comunidade,

 

A UNIPAMPA é uma universidade pública com forte compromisso social e está
totalmente empenhada no enfrentamento da PANDEMIA COVID-19 nas 10 cidades do interior do RS
onde se localizam seus campi e reitoria.

Para atendimento da comunidade acadêmica foi criado o “Comitê de monitoramento
do Coronavírus”:

Link: https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus

 

Para ar cular ações de atendimento a comunidade foi criado o “GT Unipampa no
enfrentamento da Covid-19”. Sugestões de ações devem ser encaminhadas para o e-mail:
juntoscontraovirus@unipampa.edu.br

 

Ações já realizadas pela UNIPAMPA:

1) Disponibilizou seus 10 campi para auxiliar no combate do coronavírus;

2) Participação no Comitê Científico de apoio ao Governo do Estado do RS;

3) Participação em Comitês Municipais de combate a COVID-19;

4) Cedência de equipamentos hospitalares;

5) Doação de EPIs;

6) Servidores, residentes e estudantes voluntários atuam nos serviços de saúde;

7) Projetos para divulgação de informações à população;
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8) Ações educativas;

9) Assistência para estudantes em situação de vulnerabilidade.

 

Ações da UNIPAMPA em estágio adiantado de organização:

1) Realização de testes diagnósticos (COVID-19) – UFPel /UNIPAMPA;

2) Participação em estudo sobre a COVID-19 – Parceria com a UFPel;

3) Produção de: so ware de apoio a população; equipamentos de proteção individual;
alcool 70% a partir de bebidas destiladas doadas pela Receita Federal; produtos antissépticos.

3) Oferta suporte tecnológico para a manutenção de equipamentos hospitalares;

4) Atendimentos para promoção da saúde mental.

 

Assim, grande parte dos servidores e estudantes da UNIPAMPA já está mobilizada em
prol de contribuir no enfrentamento da pandemia. Membros da comunidade acadêmica e da
comunidade externa interessados em contribuir com estas ou outras ações podem contatar pelo e-
mail: juntoscontraovirus@unipampa.edu.br

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 29/03/2020,
às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
0275319 e o código CRC 220D9AE6.

ROBERLAINE RIBEIRO JORGE
Reitor

Referência: Processo nº 23100.004887/2020-
34 SEI nº 0275319
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