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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 11 de maio:

1. O Comitê UFPel Covid-19  aprovou a reabertura parcial do Hospital de Clínicas 
Veterinárias e do Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre (NURFS), mantendo as 
medidas de prevenção indispensáveis para a segurança dos servidores e das demais 
pessoas  que  procuram  os  serviços,  como  o  uso  obrigatório  de  máscaras  e  o 
distanciamento social, além da afixação de cartazes nos locais sobre etiqueta de higiene.

2.  Em  análise  sobre  a  possível  retomada  dos  estágios  obrigatórios  do  curso  de 
Medicina,  o  Comitê  UFPel  Covid-19  deliberou que,  neste  momento,  devam  ser 
disponibilizadas  vagas  voluntárias  para  alunos  que  estejam  com  domicílio  em 
Pelotas,  comprometendo-se,  juntamente  ao  Colegiado  do  Curso,  a  reavaliar  esta 
recomendação no prazo de duas semanas a contar do dia 18 de maio. A orientação leva 
em  consideração  os  seguintes  aspectos:  a) mesmo  que  se  aplique  a  quarentena 
previamente  ao  retorno  de  atividades  de  estágio  para  os  alunos  vindos  de  outras 
localidades do estado ou país, eles poderão representar vetores de transmissão no caso de 
serem portadores assintomáticos da COVID-19; b) é recomendado que sejam evitados os 
deslocamentos  de  pessoas entre  regiões  do  país  que  apresentem diferentes  cenários 
epidemiológicos;  c) não  há  disponibilidade  de  testes para  realizar  nestes  alunos 
previamente ao reinício de suas atividades acadêmicas; d) ainda que esta oferta de retorno 
de  estágios  seja  importante,  a  responsabilidade  com  a  proteção dos  alunos  e  da 
população  vem em primeiro lugar;  e) o  número de alunos residentes em  Pelotas é 
representativo e  poderá  viabilizar  a  retomada  inicial  destas  atividades  neste 
momento. O Comitê  ressalta que este é um processo dinâmico e interligado às demais 
instâncias  e  serviços  de  saúde da  UFPel,  assim como permanece  na  dependência  de 
aprovação por parte do Comitê Acadêmico que analisa a viabilidade desta proposta.

 
3.  O Comitê UFPel Covid-19  analisou as medidas e protocolos a serem adotados no 
estado do RS para a aplicação do projeto de distanciamento controlado.

4.  O Comitê  reiterou a  necessidade de  que a  Proplan  destaque um  profissional  de 
segurança do trabalho (engenheiro ou técnico) que contribua na realização de estudos 
de  protocolos  e  fluxos  para  retorno  seguro  das  atividades na  Universidade  pós 
pandemia. Sugere que os setores de Perícia Médica e de Assistência Judiciária sejam 
priorizados, inclusive para servirem como projetos-piloto para as demais áreas.  
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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  blog 
https://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  .  

______________________________________________________________________

BOLETIM DIÁRIO – Nº 38 – Comitê UFPel Covid-19  - p. 2

Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/

	Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 38 – 11/05/2020
	__________________________________________________________________
	Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da UFPel em 11 de maio:

