
  
RELATÓRIO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE ACOMPANHAMENTO E  

ADOÇÃO DE MEDIDAS DA FUNDAÇÃO UNIRG/ UNIVERSIDADE DE GURUPI -  

UNIRG  
  

  

Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2021, às 17 horas e trinta minutos, 

reuniram-se, remotamente via plataforma Google Meet, os membros deste comitê 

Gestor para tratarem das seguintes pautas:   

1 – Estudos para viabilidade do retorno às aulas teóricas de forma presencial;  

2 – Impactos no funcionamento da UnirG inerentes à Portaria Municipal 

GAB/SEMUS nº°147, de 05 de março de 2021 e Decreto Municipal nº. 489, DE 

04 de 04 de março de 2021;  

3. Realização de prova de Residência Médica e Residência Multiprofissional;  

  

As pautas foram apresentadas e discutidas pelos membros deste Comitê que 

seguiu com os seguintes encaminhamentos:  

  

a) A Reitoria da IES irá elaborar, via sistema SEI, questionário de resposta 

obrigatória, destinados aos servidores, professores e comunidade discente, 

visando levantamento de dados quanto a realidade da pandemia COVID no 

âmbito da IES, bem como, manifestação quanto ao retorno e forma de retorno 

ou não das aulas presenciais em momento apropriado; estabelecendo prazo 

de início e fim para respostas;   

  

1) A Reitoria da IES irá editar portaria determinando a suspensão das atividades 

acadêmicas (aulas presenciais) nos estágios e práticas, pelo período previsto 

no Decreto Municipal, inclusive, prorrogação acaso renovado prazo em novo 

Decreto, com elaboração de calendário de reposição;  

  

2) As aulas teóricas serão mantidas no formato remoto como ora se encontra, com 

análise da conjuntura pandêmica para início das atividades no semestre que se 

avizinha;  
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3) A Presidência da Fundação UNIRG, no período do Decreto ou em prazo maior 

que este Comitê entenda, irá reduzir a jornada de trabalho dos servidores 

administrativos, em jornada direta de 6h, em consonância com os horários em 

prática na Administração Pública Municipal;  

  

4) Deliberou-se por oficiar o Executivo Municipal requerendo que todos os 

professores e funcionários das escolas públicas municipais do ensino básico 

(creche, pré-escolas, ensino fundamental e do ensino superior) sejam incluídos 

como grupo prioritário, dando prioridade, no caso da UnirG, aos professores e 

servidores que estão na linha de frente com estágios e aulas práticas, sendo 

vacinados imediatamente tão logo novos lotes sejam disponibilizados;  

  

  

5) As Provas de Residência Multiprofissional e Residência médica será realizada 

de forma presencial seguindo todos os protocolos de segurança já adotados 

pela IES;  

  

6) Ao servidor, estagiário, discente ou docente que descumprir as medidas de 

segurança adotadas pela IES serão aplicadas sanções administrativas.  

  

  

A reunião encerrou-se às 19h34min.  

  

Gurupi, 05 de março de 2021.  
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