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Comitê Acadêmico na pandemia do COVID-19
BOLETIM Nº 03 – 08/04/2020

Informações da reunião do Comitê Acadêmico da UFPel na pandemia do 
COVID-19, realizada através de Webconf em 08 de abril:

1) Reuniões periódicas do Comitê Acadêmico – duas vezes por semana, terças às 17h e sextas às 10h.

2) Garantir a visibilidade às questões tratadas do Comitê Acadêmico. Criar estratégias de comunicação junto 
à CCS. Por exemplo, publicar notícias; enviar mensagens via COBALTO com frequência.

3) Nota do Comitê informando as atividades já realizadas até o momento para divulgação via COBALTO.

4) Semestre atípico – Estão sendo discutidas alternativas para viabilizar atividades em EAD, propiciadas por 
meio  de  reuniões  entre  PRE,  PRPPGI  e  PROGIC  e,  posteriormente,  com  direções  das  unidades,  
coordenações de curso e NDEs. A Pedagogia Universitária está finalizando um programa de capacitação dos 
professores em EAD, com início previsto para o dia 15 de abril.

5) Antecipação de conclusão dos cursos na área da saúde: A PRE vem realizando reuniões sistemáticas com  
os cursos da área da saúde, no sentido de analisar e encaminhar os regramentos internos. No entanto, as 
regulamentações nacionais têm se alterado com frequência, o que tem provocado o adiamento nas tomadas  
de decisões internas. Embora sejamos propositivos, há a necessidade de atuação em consonância com os  
dispositivos legais. Agimos entre as amarras legais e o atendimento às necessidades públicas de saúde.

6) Projetos unificados: registra-se o aumento no número de cadastro de projetos e no fluxo de relatórios,  
prorrogações e renovações. Há um fato que vem se repetindo sobre o registro de ações voltadas ao momento 
atual e contributivas ao combate à pandemia e suas consequências indiretas.

7) PRPPGI está organizando uma reunião com coordenadores para pensar no futuro. As atividades da Pós  
estavam voltadas ao relatório Sucupira e bolsas de pós-graduação – CAPES e as atividades de pesquisa e  
inovação.

Luís Isaías Centeno do Amaral
Vice-Reitor / Presidente 
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