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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 17 de julho:

1. O Comitê UFPel Covid-10 recebeu do Gabinete do Reitor demanda da Andifes para 
informar  sobre  as  medidas  de  biossegurança,  contingências,  meios  pedagógicos  e 
infraestruturas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, decorrentes da pandemia 
e a criação de um repositório virtual das experiências e deliberações de cada IFES. O 
Comitê UFPel Covid-19 irá colaborar na redação do documento. 

2. Para melhor subsidiar o posicionamento do Comitê a respeito de solicitação da PREC 
sobre a utilização do Conservatório de Música para a gravação de vídeos para serem 
apresentados  na  Expofeira  de  Pelotas,  o  Comitê  UFPel  Covid-19  deliberou  por 
agendar com o responsável  uma visita ao local  a fim de avaliar as condições  do 
espaço e as alternativas para realização da atividade com maior segurança, uma vez que 
não se trata de atividade essencial.

3. O Comitê UFPel Covid-19 apoiou a proposta de criação de uma Comissão que passe 
a  ser  responsável  pelo  planejamento  de  aquisições  de  itens  para  combate  à 
pandemia, as quais devem ser processadas, em sua maioria, por licitação. Também 
concordou  com  a  sugestão  de  composição  dessa  comissão,  que  será  formada por 
servidores da área administrativa (PROPLAN, PRA, SUINFRA) e de áreas acadêmicas 
afins  (Faculdades  de  Odontologia,  Enfermagem  e  Medicina),  que  possam  contribuir 
tecnicamente neste processo de planejamento.

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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