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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 1º de maio:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 manteve  a  decisão  de  propor  à  gestão  o  veto  à 
participação de forma presencial de alunos de graduação em atividades de ensino, 
pesquisa ou extensão, durante o período da suspensão do calendário acadêmico, com 
exceção  dos  alunos  envolvidos  em  atividades  voltadas  à  área  da  saúde  e  Covid19, 
previstas em normativas específicas. No entanto, em casos excepcionais, voltados para o 
enfrentamento da Covid-19 e cuja participação dos alunos seja imprescindível, o Comitê 
irá analisar individualmente. 

2.  O Comitê UFPel Covid-19  cumprimentou os coordenadores dos  cinco projetos de 
pesquisa da UFPel que foram contemplados no Edital de fomento da Fapergs para o 
enfrentamento da Covid-19. Os projetos contemplados foram: A epidemia de COVID 19  
e  a  saúde  mental  dos  trabalhadores  da  atenção  terciária  à  saúde  do  município  de  
Pelotas/RS, de Anaclaudia Gastal Fassa; Estabelecimento de uma terapia contra covid-19  
utilizando soro hiperimune equino UFPel,  Fábio Pereira Leivas Leite; Desenvolvimento 
de  testes  sorológicos  nacionais  (Point-of-Care  e  ELISA)  para  COVID-1,  de Fabricio 
Rochedo Conceição; Avaliação do Impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental  
dos trabalhadores da Enfermagem na rede de serviços de saúde de Pelotas, de Luciane 
Prado  Kantorski  e  RT-LAMP:  método  molecular  alternativo  para  monitoramento  de  
infecções da covid-19 em profissionais da saúde na região Sul do Brasil, de Rodrigo de 
Almeida Vaucher. 

3. 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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