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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 27 de julho:

1.   O Comitê UFPel Covid-19,  com base na avaliação do cenário atual e projeções da 
progressão da pandemia em nível local, emitiu nota não recomendando o retorno das 
atividades acadêmicas presenciais  no período letivo  que se inicia  em outubro de 
2020. Leia aqui.

2. Em resposta a consulta do Gabinete da Vice-Reitoria,  o Comitê UFPel  Covid-19, 
recomendou a  não realização de concurso público previsto para outubro deste ano, 
uma vez que, no período indicado, o cenário da pandemia aponta para uma sobrecarga do 
serviço de saúde da cidade no atendimento de pacientes  da Covid-19. Além disso,  o 
concurso envolveria centenas de candidatos, sendo a maioria oriundos de outras cidades 
do  estado  e  do  país,  e  necessitaria  da  colaboração  de  um  número  significativo  de 
servidores na realização do certame. 

3. O Comitê UFPel Covid-19 convidou o professor da FaUrb, André Carrasco, e o Pró-
Reitor de Planejamento, Otávio Peres, para conversarem sobre projeto do professor de 
utilização das estruturas das escolas como alojamento para pessoas com Covid-19 que 
não têm como cumprir a quarentena em suas casas. A reunião será na quarta-feira, dia 29 
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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