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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 08 de maio:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  aprovou  a  reabertura  de  parte  do  serviço  do 
ambulatório de Pediatria a partir do dia 18 de maio, com a participação provisória da 
UFPel no aporte de EPIs.

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  aprovou  a  criação  de  um grupo  de  trabalho  para 
analisar  e  propor condições para  o retorno das  atividades  da  Universidade  pós-
pandemia. À Proplan e ao CEng serão demandados profissionais da área de segurança 
do trabalho (engenheiros e técnicos) para contribuírem na  avaliação dos ambientes e 
proposição de estratégias, com prioridade para a perícia médica, mas visando também a 
adequação de espaços e práticas de atividades cujo retorno seja necessário desde já, como 
o  Serviço  de  Assistência  Judiciária  e  projetos  de  pesquisa  que  estão diretamente 
vinculados ao enfrentamento da Covid-19. Esses protocolos também servirão de base 
para determinar as condições de retorno da UFPel pós-quarentena. 

 
3. O Comitê tomou conhecimento de projeto de pesquisa, liderado por três professoras 
do Curso Superior de Tecnologia  em Transporte Terrestre da UFPel, em parceria com 
outras  20  universidades,  sobre os  “impactos  do  Covid  19  nos  deslocamentos  dos 
estudantes universitários do Rio Grande do Sul” e colocou-se à disposição para auxiliar 
no que for possível.

4. O Projeto Gepeto encaminhou, e o Comitê aprovou, o  cartaz com as informações 
sobre cuidados a serem tomados em visitas a Instituições de Longa Permanência de 
Idosos.

5. O Comitê UFPel Covid-19 recomendou a publicação de Portaria de convocação de 
servidores da Faculdade de Enfermagem para o atendimento da escala de trabalho na 
assistência à saúde na UBS CSU, entre os dias 11 e 15 de maio. A medida foi tomada em 
razão da não indicação de servidores para assumir esse posto de trabalho.

6.  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 
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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/. 

7. 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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