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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 29 de maio:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 aprovou  a  retomada  gradual  das  atividades  dos 
ambulatórios  de  endocrinologia  e  gastroenterologia  da  Famed,  de  acordo  com os 
planos e protocolos de segurança apresentados.

2. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou os resultados da quarta fase estadual do estudo 
populacional Epicovid19, divulgado na quarta-feira.

3. Também avaliou a proposta do governo do Estado para retorno gradual das aulas 
no Rio Grande do Sul, apresentado pelo governador na quarta-feira. 

4. O Comitê UFPel Covid-19 apoiou a participação de um de seus membros em um 
debate sobre Educação, Ciência e Tecnologia,  promovido pelo Núcleo de Gênero e 
Diversidade  e  pela  Especialização  em  Educação  pela  Pesquisa  do  Câmpus  Novo 
Hamburgo-RS do IFSul.  O debate  ocorrerá por  videoconferência  no dia  05 de junho 
sobre  o  tema “Deliberações  e  impasses  sobre  as  atividades  escolares  no  contexto  da 
COVID-19”. O Comitê foi convidado a compartilhar conhecimentos específicos sobre 
a sua atuação na Covid-19, enfatizando orientações para a saúde individual e coletiva.

5. O Comitê UFPel Covid19 tomou conhecimento que a UFPEL irá participar de um 
projeto, em parceria com a FIOCRUZ e UnB, para ofertar uma plataforma on-line 
de suporte científico para questões  relacionadas à pandemia,  aos  profissionais  da 
saúde e gestores. Foi realizada reunião, via web, com representante da FIOCRUZ e do 
COSEMS/RS no dia 27 de maio, em que participaram Prof Marcelo Capilheira (Diretor 
da FAMED), profa Angela Vitória e o médico Maurício Moraes, ambos do Departamento 
de Medicina Social da FAMED. Uma nova reunião será agendada para a apresentação da 
plataforma pelo representante da UnB.

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  .  
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