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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 13 e 14 de julho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 visitou o local onde funciona o Serviço de Assistência 
Judiciária (SAJ) da Faculdade  de Direito  e,  após  analisar as  condições  de trabalho, 
recomendou  que  a Faculdade  de  Direito  indique  um responsável  por  acompanhar  as 
atividades, uma vez que se trata de serviço essencial.

2.  Frente  ao  movimento  que  ocorre  junto  aos  prefeitos  da  Zona  Sul  para  a 
implantação do tratamento precoce como política de saúde pública para o combate 
a COVID19, o Comitê emitiu nota reiterando a posição da UFPel de não recomendar o 
uso das medicações para tal finalidade, sugerindo aos gestores que consultem e sigam 
as orientações de organizações científicas reconhecidas, tais como a OMS e diversas 
sociedades  científicas  nacionais  e  internacionais  como  a  Sociedade  Brasileira  de 
Infectologia,  a  Sociedade  Brasileira  de  Medicina  da  Família  e  Comunidade  e  a 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Leia a nota aqui.

3.  O Comitê recebeu solicitação da Universidade Aberta do Brasil  para realização  do 
Vestibular para Ingresso 2020 nos cursos vinculados ao Programa e decidiu encaminhar 
o assunto ao Comitê Acadêmico para emitir parecer.

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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