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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 22 de julho:

1. Considerando que a PREC solicitou autorização para realizar a gravação de um vídeo 
no  Conservatório  de  Música  da UFPel,  com a  participação de  três  músicos  e  dois 
técnicos de audiovisual, o  Comitê UFPel Covid-19  realizou, na tarde de 21 de julho, 
uma visita ao local para avaliar as condições de biossegurança do auditório.  Com 
base nas informações apuradas na visita, o Comitê irá dialogar com a PREC para analisar 
as  possibilidades  de  atendimento  às  orientações  de  segurança  para  atividades  dessa 
natureza.

2.  O  Comitê UFPel Covid-19 recebeu pedido do Gabinete do Vice-Reitor para que se 
manifeste sobre a possibilidade e o nível de segurança necessário para a realização de 
prova de concurso docente presencial, a partir de 11 de outubro de 2020. Para melhor 
avaliação, o Comitê solicitou mais esclarecimentos sobre a demanda.

3. Considerando a necessidade de dar continuidade às discussões sobre a proposição de 
um modelo lógico de intervenção programada para redução da epidemia em Pelotas 
e  região,  o  Comitê  UFPel  Covid-19  assinalou  dois  pontos  principais  que  merecem 
atenção  nesse  debate.  De  um  lado,  é  preciso  considerar  as  implicações  sobre  as 
condições de subsistência das pessoas e das empresas num  possível lockdown. Nesse 
sentido, o Comitê irá analisar propostas e ações de assistência social já implantadas em 
outras cidades e avaliar a sua pertinência para o cenário local. De outro, a necessidade de 
avaliar as condições de possibilidade de realização de uma  política de testagem em 
larga escala da população. Os dois temas serão desenvolvidos na próxima reunião do 
Comitê, dia 24 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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