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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 2 de maio:

1. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou a possibilidade de retorno aos estágios de alunos 
da área da saúde provenientes de outras cidades. Considerou que, no eventual retorno, 
esses estudantes devem respeitar um período de 14 dias de quarentena  antes de se 
inserirem em qualquer atividade de estágio.

2.  O Comitê UFPel Covid-19 e os colegiados dos cursos de Medicina e Enfermagem 
irão encaminhar ao Comitê Acadêmico e à Pró-Reitoria de Ensino a discussão sobre a 
carga  horária  mínima  para  aprovação  nos  estágios,  considerando  as 
excepcionalidades postas pela pandemia pelo novo coronavírus.

3. O Comitê UFPel Covid-19 informa que a UFPel não dispõe de testes para Covid-19. 
Quem deseja  ser  testado deve  procurar  os  serviços  privados,  como as  farmácias  ou 
laboratórios.

4.  O Comitê informa, ainda,  que 
crianças de até 12 anos de idade 
com  sintomas  gripais devem 
procurar  o  Centro  Covid na  av. 
Bento  Gonçalves,  4590.  Adultos 
e crianças acima de 12 anos de 
idade  com  síndromes  gripais 
devem se dirigir a UPA Areal, na 
Av.  Ferreira  Viana,  2231.  Esses 
dois  locais  funcionam  24  horas. 
Adultos  e  crianças  com 
sintomas  leves são  orientados  a 
procurar  a  Unidade  Básica  de 
Saúde mais  próxima  de  sua 
casa,  no horário  das  8h às  12h. 
Em  quaisquer  desses  casos,  o 
Pronto Socorro (PS) não deverá 
ser  procurado.  A  Prefeitura 
também  disponibiliza  o  número 
0800  6485-319  para  teleconsulta 
todos os dias, das 8h às 18h.
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Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
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