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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 10 de junho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 autorizou que, nas áreas em que haja necessário força de 
trabalho do Hospital de Clínica Veterinária, os técnicos compareçam diariamente aos 
seus laboratórios desde de que respeitadas as medias de segurança com distanciamento 
(salas separadas ou distância mínima de 2 metros entre bancadas de trabalho) e, sendo 
possível, cumprindo jornadas em turno diferentes.

2. O Comitê recebeu pedido de professora da Terapia Ocupacional para indicação de 
profissional  estatístico para colaborar  em pesquisa sobre Covid-19 feita  em parceria 
entre UFPel e UFSM. O Comitê decidiu encaminhar a demanda para o Departamento 
de Matemática e Estatística do IFM. 

3.  Considerando  a  demanda  da Secretaria  de  Desenvolvimento,  Turismo  e  Inovação 
(SDETI)  da  Prefeitura  Municipal  de  Pelotas  para  retorno  urgente  das  atividades 
presenciais das estagiárias do Curso de Turismo na Secretaria, o Colegiado de Curso 
solicitou ao Comitê posicionamento sobre a possibilidade de liberação das estudantes 
para  atividades  de estágio não-obrigatório. O Comitê UFPel Covid-19, concordando 
com o posicionamento da Pró-Reitoria de Ensino, resolveu não autorizar o retorno das 
estagiárias, mesmo considerando o programa de Distanciamento Controlado do Estado, 
uma vez que  não se trata de atividade essencial ou da área da saúde nem relacionada a 
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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