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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 21 de maio:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu pedido da Coordenação de Saúde e Qualidade de 
Vida para apreciação da possibilidade de remoção temporária de um profissional médico 
da Faculdade de Medicina para compôr o quadro de servidores na perícia médica 
para retomar as avaliações periciais. O Comitê encaminhou memorando à Famed para 
providências.

2. O Comitê UFPel Covid-19 aprovou encaminhamento dado pela direção do Centro de 
Engenharias de permitir atividades presenciais em laboratórios da Unidade para atender 
projetos e pesquisas relacionadas à Covid-19.

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 manifestou-se  favorável  a  publicação  de  Edital  de 
Seleção de servidores para afastamentos para 2020/2 para o exterior, respeitadas as 
condições determinadas pela evolução da pandemia. Salientou que, dentre as condições, o 
candidato  deve  apresentar  carta  da  universidade  para  a  qual  está  se  candidatando 
informando que as atividades estão regulares;  deve manifestar estar ciente de que,  ao 
retornar ao país, deverá ficar em quarentena por, pelo menos, duas semanas e que deverá 
contratar seguro ou plano de saúde para o período que estiver no exterior. O Comitê ainda 
alertou que é necessário estar atento à dinâmica da pandemia que poderá resultar na 
alteração de protocolos e na revisão das orientações a qualquer momento.

4. A proposta do calendário alternativo foi debatido em reunião e que os cursos de 
Medicina  e  Enfermagem  manifestaram-se  contrários  à  restrição  para  oferta  de 
disciplinas  obrigatórias  apenas  para  os  concluintes,  pois  entendem  que  isto  é  de 
autonomia da Unidade Acadêmica. Além disso, destacaram que não haviam recebido a 
proposta antes do envio aos conselheiros do COCEPE.

5. 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/
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