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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 12 de maio:

1. Após o Comitê UFPel Covid-19 aprovar a retomada dos estágios obrigatórios do 
curso de Medicina nas condições mencionadas no item 2 do BD nº 38, agora o Comitê 
Acadêmico se posicionou pelo retorno destes estágios e informou que está preparando a 
publicação de uma Nota Técnica sobre estágios em geral. 

 
2.  O Comitê UFPel Covid-19 discutiu sobre a suspensão da concessão do adicional 
de insalubridade para os servidores que estejam em trabalho remoto e manifestou seu 
desacordo e, apesar de todos os esforços da UFPel e de todas as outras IFES no sentido 
de  reverter  a  medida,  restou  a  obrigatoriedade  de  cumprimento  da  determinação  do 
Ministério da Economia.

3. O Comitê UFPel Covid-19  agradece o trabalho dos profissionais de enfermagem 
que, sem medir riscos e esforços, se  colocam a serviço da saúde e do bem-estar da 
população, às vezes ao preço de sua própria saúde e bem-estar. E nesse momento grave 
de enfrentamento da pandemia, o  Comitê quer abraçar a cada um pela passagem do 
Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro e da Enfermeira.

 

4. 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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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

	Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 39 – 12/05/2020
	__________________________________________________________________
	Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da UFPel em 12 de maio:

