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Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 1º de abril:

1.  O Comitê UFPel Covid-19 apoiou as medidas propostas pela PRAE em relação ao 
funcionamento dos RUS. A partir do próximo sábado, os restaurantes abrirão apenas ao 
meio dia para entrega exclusivamente de marmitas com um kit de lanche para o jantar. 
Para o café da manhã, os RUs já vem distribuindo, às quintas-feiras, os insumos para uma 
semana. As medidas visam evitar a aglomeração e evitar a disseminação do vírus. A nota 
sobre os RUs pode ser lida aqui.

2.  O Comitê UFPel Covid-19  recomendou a prorrogação da suspensão das atividades 
acadêmicas até 30 de abril, em conformidade com o decreto do Governador do Estado.

3 O Comitê UFPel Covid-19 reforça a recomendação sobre o uso dos laboratórios durante 
a suspensão das atividades acadêmicas, expressas no memorando da PRPPGI de 17 de 
março (veja aqui). A utilização dos laboratórios está condicionada a situações especiais 
de  manutenção  de  experimentos  em andamento  ou  próximos  de  sua  conclusão  cujo 
abandono possa representar prejuízo irreparável ao patrimônio biológico.  Os docentes 
pesquisadores devem estar a par de todas as atividades de pesquisa, mantendo informada 
a  Direção da  sua  Unidade e  a  Coordenação do Programa de  Pós-Graduação sobre  o 
andamento,  o  laboratório  e  as  pessoas  envolvidas  nas  atividades.  Recomenda-se 
fortemente  que,  quando  imprescindível,  as  atividades  em  laboratórios  sejam 
desenvolvidas pelo próprio professor, evitando a presença de estudantes.

4. Acompanhe no blog do Comitê UFPel Covid-19 (htps://wp.ufpel.edu.br/covid19/) as 
principais informações sobre as ações da Universidade no enfrentamento da pandemia 
além de orientações para prevenção, materiais de divulgação, artigos científicos e links 
para outras universidades e órgãos locais e nacionais de saúde.

5. O Comitê apela, especialmente aos jovens, para que, como todas as pessoas, respeitem 
as medidas de isolamento social e reforcem as ações preventivas, tais como:

 evitar ambientes fechados com muitas pessoas, como festas, shows, bares, 
etc.;
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 adotar as medidas de “etiqueta respiratória” (ao tossir ou espirrar, cobrir o 
nariz e a boca com lenço ou o braço e não com as mãos);

 lavar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou fazer uso de álcool 
gel;

 evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave 
sempre as mãos como já indicado;

 não compartilhar objetos pessoais;
 manter distância de pelos menos dois metros entre você e outra pessoa;
 caso apresente sintomas respiratórios e febre, buscar orientação junto aos 

órgãos de saúde;
 higienizar  com  frequência  o  celular,  os  brinquedos  das  crianças  e  as 

superfícies.
 manter os ambientes limpos e bem ventilados;
 dormir bem e manter uma alimentação saudável;
 quando voltar da rua, evitar entrar na casa com os calçados que usou. 

6. As medidas recomendadas pelo Comitê e aprovadas pela UFPel são tomadas diante da 
pandemia de Coronavírus e válidas até que a normalidade se restabeleça. Tais medidas 
também estão em consonância  com outras  tomadas  no âmbito  da municipalidade,  do 
estado e do Governo Federal no combate ao COVID-19. Para dúvidas e esclarecimentos, 
envie e-mail para comite.covid-19@ufpel.edu.br  .  
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