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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 3 de maio:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 avaliou  as  medidas  que  estão  sendo  tomadas  para 
viabilizar o calendário Covid, como o edital de auxílio internet para estudantes, publicado 
pela PRAE, entre outras iniciativas. Ressaltou a necessidade de manter o distanciamento 
social para melhor enfrentar a pendemia.

2. O Comitê UFPel Covid-19 reitera a informação de que a UFPel não dispõe de testes 
sorológicos rápidos a serem disponibilizados ao diagnóstico da COVID-19. Assim, 
sugere a quem desejar ser testado que procure os serviços especializados como farmácias 
autorizadas ou laboratórios.

3. A segunda etapa da pesquisa EPICOVID19-BR, que aponta a proporção de casos de 
coronavírus no Brasil, inicia nesta quinta-feira (4) em 133 cidades em todos os estados 
do país. Cerca de 2,6 mil pesquisadores do IBOPE Inteligência irão de casa em casa, nos 
dias 4, 5 e 6 de junho, para realizar testes rápidos e entrevistas com 250 moradores em 
cada  município  incluído  no  estudo,  totalizando  uma  amostra  nacional  de  33.250 
participantes somente nesta etapa da pesquisa.

4. 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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