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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 29 de junho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 tomou conhecimento do relatório do GT Biossegurança 
da FO/UFPel, com a  proposta de  novos protocolos de Biossegurança no contexto de 
compor as ações de enfrentamento do COVID-19 no retorno das atividades da Faculdade 
de  Odontologia,  e  avaliou positivamente  a  iniciativa.  Ressalvou,  no  entanto, que  o 
retorno a quaisquer atividades vai depender da evolução da pandemia na região de 
Pelotas.

2. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu pedido para realização de projeção de filme em 
sistema Drive-in na área descoberta do Campus Anglo em três sessões no mês de julho, 
numa parceria SESC/UFPel. O Comitê aprovou a iniciativa, mas avaliou que não há 
condições para, nesse momento, liberar quaisquer atividades coletivas presenciais.  

3. Comitê recomendou à Gestão da UFPel a emissão de portaria com a prorrogação 
do trabalho remoto para os servidores da Universidade por um período de mais trinta 
dias a contar de 1º de julho.

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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