
Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 60 – 18/06/2020

__________________________________________________________________

Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 18 de junho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
da  UFPel  pedido  de  autorização  para  utilização  das  clínicas  do  Bloco  Cirúrgico, 
situadas  no  3º  andar  da  Faculdade  de  Odontologia,  e  deliberou  por  encaminhar  o 
processo para que a Faculdade se manifeste sobre como as atividades propostas estão 
alinhadas com o funcionamento da Unidade no contexto da pandemia.

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  aprovou  o  retorno  das  atividades  do  Projeto  de 
Extensão Pronto Atendimento Odontológico da Faculdade de Odontologia, desde que 
os EPIs necessários estejam garantidos ao funcionamento dos serviços. Em razão disso, o 
Comitê solicitou que a  Direção da Faculdade informe se possui  o quantitativo de 
equipamentos  de  segurança  suficiente para  operacionalização  dos  serviços,  tenham 
sido eles adquiridos com recursos próprios ou fornecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde. E, ainda, que se manifeste quanto à necessidade da UFPel fazer a suplementação 
de  EPIs,  considerando  que  ela  já  está  comprometida  com  o  fornecimento  desses 
equipamentos para outros serviços de saúde da Universidade.

3.  Em resposta  a  consulta  de  uma  aluna  de  pós-graduação  sobre  a  possibilidade  de 
disponibilizar transporte da UFPel para o Campus Capão do Leão durante o período de 
suspensão  do  calendário  acadêmico,  o Comitê  UFPel  Covid-19  entendeu  que  a 
liberação de uma linha de transporte para o caso especificado não se justifica, uma vez 
que  não se trata de uma demanda institucional e  há transporte público disponível 
para esse deslocamento seguindo todas as orientações de segurança para prevenção da 
Covid-19 estabelecidas nos decretos municipal e estadual.

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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