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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 27 de maio:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recomendou à Gestão da UFPel o envio de memorando 
circular para as unidades acadêmicas e colegiados de curso vedando a participação de 
forma  presencial  de  alunos  de  graduação  em atividades  de  ensino,  pesquisa  ou 
extensão,  salvo  para  aqueles  envolvidos  em  atividades  voltadas  à  área  da  saúde  e 
Covid19, previstas em normativas específicas.

2. O Comitê UFPel Covid-19 aprovou repassar para a PRPPGI, em conjunto com os 
coordenadores de programas de  pós-graduação, a  responsabilidade pela elaboração 
de  documentos  e  protocolos  para  regulamentar  as  atividades de  pesquisa  em 
laboratórios nas unidades acadêmicas, que, posteriormente, serão analisados pelo comitê 
ou alguma comissão de segurança no trabalho.

3.  Ao  mesmo  tempo,  o  Comitê  vai  promover  a  discussão sobre  os  protocolos  de 
funcionamento presencial de atividades administrativas essenciais, envolvendo a Pró-
Reitoria  de  Planejamento,  a  Coordenação de  Saúde e  Qualidade  de Vida  e  a  Perícia 
Médica.

4. O Comitê UFPel Covid-19 recomendou a prorrogação, até 30 de junho, da liberação 
dos servidores da UFPel para trabalho remoto quando possível. 

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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