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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 05 de maio:

1-  O  Comitê  UFPel  Covid-19  passou a  contar com duas  novas  participantes:  as 
professoras  Valeria Cristina  Christello  Coimbra  e  Caroline De  Leon  Linck, 
respectivamente diretora e vice-diretora da Faculdade de Enfermagem. 

2.  O  Comitê  avaliou  proposta  de  reabertura  dos  ambulatórios  e  dos  estágios  da 
Faculdade de Medicina e deliberou por  encaminhar consulta à PROPLAN sobre a 
viabilidade de a UFPel ofertar quantitativo de EPIs para atender esses serviços. A 
Faculdade de Enfermagem está avaliando a probabilidade de retorno das atividades de 
estágio.

3. O Comitê UFPel Covid-19 aprovou a proposta do Centro de Artes de publicação de 
site para centralizar a divulgação das campanhas institucionais da UFPel de doações 
para o Hospital Escola e para a comunidade.

4. O Projeto Gepeto, que faz atendimento gerontológico no asilo de mendigos de Pelotas, 
solicitou  apoio  do  Comitê para  a  divulgação  de  material  com  orientação  sobre 
cuidados a serem tomados pelos  idosos quando recebem visitas para prevenirem-se do 
coronavírus. O Comitê apoia a iniciativa, mas sugere incluir no material recomendação 
de que seja evitado qualquer contato físico direto (beijos, abraços, apertos de mão) com 
os visitantes.

5.  O  Hospital  Veterinário da  UFPel  encaminhou  consulta  ao  Comitê sobre  a 
possibilidade de  retomada dos atendimentos a partir do dia 1º de junho,  indagando 
também sobre as medidas de segurança que devem ser tomadas. O Comitê UFPel Covid-
19 decidiu convidar o diretor do hospital  para a reunião de amanhã para  trazer mais 
esclarecimentos sobre o serviço.
 
6.  Sobre  demanda  da  PROPLAN  relacionada  ao  planejamento  de  espaços  na 
Universidade para colocação de estações de trabalho para atender os alunos que não 
possuem acesso a equipamentos de informática e a internet, o Comitê UFPel Covid-19 
sugeriu encaminhar consulta ao engenheiro de segurança do HE para realizar estudo 
sobre o assunto e indicar o espaçamento seguro e outras medidas necessárias para evitar o 
contágio por coronavírus.
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7.  O Comitê  UFPel  Covid-19 informa que  as  ações  de enfrentamento à  pandemia 
desenvolvidas  no  âmbito  da  UFPel  devem  ser  comunicadas  ao  Comitê  pelo  e-mail 
comite.covid-19@ufpel.edu.br. Essa comunicação é importante para alinhar estratégias 
e  discursos  e  conjugar  esforços para  melhor  aproveitamento  dos  recursos  e  maior 
engajamento de pessoas. Isso é muito importante também para a orientação coerente e 
adequada à  população sobre como viver  esse momento de pandemia.  Todas  as  ações 
estão  sendo  sistematizadas  e  divulgadas  em  página  própria  no 
bloghttps://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/. 

8. 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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