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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 06 de maio:

1. O  Comitê UFPel Covid-19  manifestou apoio à nota da UFPel, apresentada pela 
ESEF,  em resposta  a  notícias  veiculadas  recentemente  na  mídia  sobre  a  abertura  de 
academias, centros esportivos e afins. No texto, a Universidade reitera que “as decisões 
relativas  ao  Decreto  Municipal,  que  trata  da  flexibilização  de  atividades  não 
essenciais na cidade de Pelotas, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal” e 
reafirma o distanciamento social como melhor estratégia de combate à pandemia. Por 
fim, esclarece que a posição da Escola Superior de Educação Física da UFPel é contrária 
ao  funcionamento  de  “toda  e  quaisquer  atividades  não  essenciais”,  inclusive 
academias. Leia a íntegra:

NOTA DA UFPEL

A  Universidade  Federal  de  Pelotas  (UFPel),  em  relação  a  notícias  
veiculadas recentemente na mídia sobre a abertura de academias, centros  
esportivos e afins, vem a público se manifestar nos seguintes termos:

(a) As decisões relativas ao Decreto Municipal, que trata da flexibilização  
de  atividades  não  essenciais  na  cidade  de  Pelotas,  são  de  
responsabilidade da Prefeitura Municipal.

(b)  A  UFPel,  com  base  no  posicionamento  do  Comitê  Interno  para  
Acompanhamento da Evolução da Pandemia COVID19, reafirma que o  
distanciamento social continua sendo a melhor estratégia de combate à  
pandemia.

(c) Neste sentido, a posição da Escola Superior de Educação Física da  
UFPel,  contrária ao funcionamento das academias,  não se restringe a  
esse ramo de atividades, referindo sim, a toda e quaisquer atividades não  
essenciais.

2. Após esclarecimentos trazidos pelo diretor do Hospital de Clínicas Veterinária, prof. 
Dr. Martielo Ivan Gehrcke, na reunião, o Comitê manifestou-se favorável a abertura 
do Hospital,  a partir de 1º de junho. O serviço será aberto apenas para atendimento de 
casos  de  urgência  e  emergência  e  condicionado  a  apresentação  de  protocolo  de 
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segurança em relação  a  Covid-19 adequado  para  o  caso.  Esse  protocolo  deverá  ser 
encaminhado pelo diretor para aprovação do Comitê antes do início das atividades.

3.  Considerando que  a PROPLAN informou que a UFPel tem condições  fornecer 
EPIs para os estudantes da área da saúde em estágio, o Comitê UFPel Covid-19 aprovou 
a retomada dos estágios da Faculdade de Medicina para aqueles alunos que desejarem e 
no contexto de enfrentamento da pandemia. Também decidiu encaminhar o assunto ao 
Comitê Acadêmico para que este estabeleça as condições  acadêmicas para o reinício 
destes estágios em 18 de maio. 

4. O Comitê foi informado que o Departamento de Medicina Social está reformulando 
as  escalas  de atendimento nas UBS e  que,  a  partir  dessa reformulação,  a  Famed e 
Faculdade  de  Enfermagem  vão  analisar  as  necessidades  de  pessoal  e  as  formas  de 
atendimento.

5.  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/. 

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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