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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 17/2020
Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 8 horas e 30 minutos, via webconferência, devido à
pandemia de Covid-19, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara de Pesquisa do Centro de
Engenharias, sob a presidência da Profª. Gizele Gadotti, com o comparecimento dos constantes da lista de
presença 1115131, e com a participação de servidores do Comitê Covid-19 e PRPPGI. Constatada a
existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos, informou que a reunião seria gravada, e iniciou a
reunião. 1) Biossegurança em atividades de pesquisa; A Profª. Isabela iniciou a reunião apresentando os
convidados Prof. Mario Azevedo Jr., Pró-Reitor de Assuntos Estudantis (Presidente do Comitê Covid),
Prof. Flávio Demarco e Marcos Correa, da PRPPGI. A Profª. Gizele comentou que o motivo da reunião é
principalmente esclarecer diversas dúvidas recebidas pela Câmara, de professores do CEng, em relação a
trabalhos de pesquisa, como conduzir neste momento de pandemia, quais autorizações se deve solicitar,
entre outras dúvidas. O Prof. Flávio Demarco salientou que estas dúvidas se dão em âmbito nacional, e
relatou reunião realizada com a CAPES/CNPq. Informou que a CAPES criou um ano sabático (2021) de
avaliação de projetos, justamente pelo grande impacto da Covid-19 em termos de continuidade das
pesquisas mundialmente, e especificamente no Brasil. Esclareceu que a PRPPGI vinha autorizando o
andamento presencial de atividades com alunos de Pós-Graduação somente, sem alunos de Graduação
envolvidos, e com uma série de cuidados, como uso de EPIs, número reduzido de participantes,
distanciamento social. Esclareceu que, foram liberadas, ainda, as atividades de pesquisa fora de
laboratórios, em ambientes externos/ao ar livre, como atividades da Agronomia e Zootecnia. A priori, o
Prof. Flávio comentou que foram autorizadas as retomadas de atividades de pesquisa já existentes, sem o
início de novas. Com a palavra, o Prof. Mário Azevedo Jr. esclareceu que foram enviados diversos
memorandos circulares da PRPPGI orientando sobre o assunto: inicialmente, somente pesquisa com risco
de danos irreparáveis em amostras; porém, aos poucos os critérios foram sendo flexibilizados para a
retomada de atividades presenciais de pesquisa. Porém, salientou que a realização das atividades é
diretamente relacionada com a evolução de casos em Pelotas. De forma geral, esclareceu que se é
trabalhado com o critério de essencialidade da continuidade das pesquisas, ficando o Professor
coordenador do projeto/laboratório como responsável, inclusive no que diz respeito ao envolvimento de
alunos de Graduação e Pós-graduação. Esclareceu, ainda, que em termos de atividades presenciais de
pesquisa, não é necessário consultar o Comitê Covid, tendo em vista que já há orientações da PRPPGI.
Portanto, comentou que o cenário no presente momento é de cautela, considerando o aumento de casos nas
últimas semanas. Com a palavra, o Prof. Marcos Correa informou que esse aumento de casos causou uma
cautela na liberação de mais projetos. Salientou que inicialmente, foram liberados somente projetos
relacionados ao Covid-19, após, projetos em que caso não fosse dada a continuidade, haveria prejuízo
financeiro, após, foram liberados projetos que dependem de sazonalidade. De forma geral, os projetos
chegam para serem analisados pela PRPPGI, que recomenda uma série de cuidados, principalmente
distanciamento social em ambientes fechados, uso de EPIs, isolamento de pessoas que apresentem
quaisquer sintomas. Informou que foi retomado o transporte para o campus Capão do Leão, devido ao
número de pesquisas que foram retomadas, sobretudo com estudantes de Pós-Graduação. Informou que,
em relação aos estudantes de Graduação, de iniciação científica, as pesquisas presenciais não
foram retomadas de forma geral no momento, considerando que a maioria dos estudantes residem fora de
Pelotas, e as atividades acadêmicas estão sendo realizadas à distância. É facultado, portanto, aos
estudantes de graduação. Em relação a solicitações para retomada de atividades de pesquisa, o Prof.
Marcos esclareceu que os professores coordenadores de projetos devem encaminhar para a PRPPGI, que
analisará o caso, juntamente com o Comitê Covid, que tem procedido com cautela, considerando o
aumento de casos que tem ocorrido nos últimos dias na cidade de Pelotas. Após as falas dos convidados, a
Profª. Gizele abriu o espaço para perguntas dos participantes da reunião. A Profª. Diuliana comentou que,
no PPGCAmb, há diversos servidores municipais (não-UFPel) que desejam a continuidade de diversas
pesquisas que estão paradas no momento. Questionou a possibilidade de continuidade de atividades de
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campo, em ambientes abertos, com alunos e servidores da Pós e servidores municipais. O Prof. Marcos
esclareceu que atividades de Pós-Graduação no que dizem respeito ao andamento de teses e dissertações,
sobretudo atividades de campo, estão sendo retomadas com cuidado, após análise da PRPPGI e Comitê
Covid. Em relação a estudantes de graduação, salientou que é facultado ao estudante retomar as
atividades, não sendo possível obrigar a nenhum estudante de graduação que retome as atividades
presenciais, ficando facultado a retomada somente aos discentes que moram em Pelotas e se sentem
confortáveis para tal. Em relação ao tempo de conclusão de Mestrados e Doutorados, o Prof. Flávio
esclareceu que a CAPES flexibilizou o tempo de conclusão nesse contexto de pandemia. O Prof. Mário
esclareceu, ainda, que é de responsabilidade dos Professores coordenadores de projetos/laboratórios a
fiscalização do cumprimento das normas sanitárias, distanciamento social, utilização de máscaras/EPIs,
sendo necessária a presença constante do docente responsável na condução das atividades. O Prof. Marcos
esclareceu, ainda, que os processos são analisados de maneira relativamente rápida, dentro de alguns dias.
O Prof. Flavio Demarco comentou que, nos Estados Unidos, um dos fatores responsáveis pela segunda
onda de contaminações de Covid, foi a reabertura dos campi universitários, cuidados que estão sendo
considerados pelo Comitê Covid, de forma a evitar ao máximo as contaminações. O Prof. Mário
esclareceu que o Conselho de Planejamento (COPLAN) está no momento, nos seus Grupos de Trabalho,
estudando a retomada das atividades acadêmicas e administrativas presenciais para 2021, e está sendo
redigido um protocolo de segurança no âmbito da UFPel, além de aquisição de diversos equipamentos,
como termômetros, dispenser de álcool gel, entre outros. Nada mais havendo a tratar, a Professora
Gizele agradeceu a presença de todos, em especial dos convidados, e encerrou a reunião, da qual, para
constar, eu, Julia Mello dos Santos, secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai
assinada eletronicamente por mim e pela Coordenadora, Professora Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 15/12/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 15/12/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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