
Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 56 – 08/06/2020

__________________________________________________________________

Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 8 de junho:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 aprovou  a  participação  presencial  de  aluna  de 
graduação do Curso de Farmácia na ação de levantamento dos prontuários da UBS 
Capão/UFPel, em virtude da solicitação destes dados pela Secretaria de Saúde do Capão 
do Leão para aquisição  dos medicamentos necessários à abertura da Farmácia distrital 
naquela UBS. O Comitê  condiciona a participação da aluna ao  cumprimento dos 
protocolos de distanciamento social e de higienização que garantam a segurança das 
pessoas que atuam no local. 

2. O Comitê  avaliou solicitação recebida da  SACE sobre  disponibilização de salas 
térreas  e  criação  de  agenda  para  que  professores  possam  realizar gravações  de 
aulas,  tendo  em vista  a  aprovação  do  Calendário  Alternativo  da  UFPEL.  O Comitê 
aprovou o encaminhamento da demanda, recomendando que sejam tomados todos os 
cuidados  para  segurança  das  pessoas,  como  distanciamento  social  e  uso  de  EPIs 
adequados, além de higienização correta do prédio e das salas e equipamentos utilizados. 
Ao mesmo tempo, solicita que  o Núcleo UFPel Digital continue trabalhando nesse 
tema para  qualificação  das  estruturas  para  utilização  desses  recursos  para  além  do 
semestre Covid. 

3. Considerando a retomada de parte dos atendimentos dos ambulatórios da FaMed em 
áreas  específicas  e  a  retomada  dos  estágios  de  Medicina  e  Enfermagem,  o  Comitê 
aprovou  a  ampliação  desses  serviços  ambulatoriais.  Assinalou,  no  entanto,  que 
observado o quadro evolutivo da pandemia na cidade e a necessidade de pessoal e de 
EPIs,  esses  serviços  poderão  ser  suspensos  a  qualquer tempo para  enfrentamento 
prioritário da Covid-19.

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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