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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 julho:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  recebeu o  professor  da  FaUrb,  André  Carrasco,  os 
mestrandos Flávia Pagnoncelli Galbiatti  e Rodolfo Barbosa Ribeiro e o Pró-Reitor de 
Planejamento, Otávio Peres, para apresentarem a proposta de um programa público de 
isolamento para pacientes de Covid-19, combinando o conjunto Posto de Saúde/UBS e 
escolas  para  propor  as  intervenções  necessárias  para  adaptar  as  escolas  e  seus 
ambientes para esse novo uso provisório. O projeto Fundamentos para um projeto de  
unidade de suporte ao isolamento voluntário: Contribuições para a construção de uma  
estratégia complementar de enfrentamento da Covid19 na periferia de Pelotas  parte da 
análise da evolução da pandemia no município com o deslocamento dos casos do centro 
para a periferia e apresenta esta alternativa para o poder público “aproveitando recursos 
existentes e criando uma infraestrutura de apoio provisória”, permitindo que as “pessoas 
que estão doentes, mas que não necessitam de internação, não se transformem em vetores 
de  contaminação  em suas  casas  e  seus  bairros”.  Após  avaliar  a  proposta,  o  Comitê 
aprovou  o  envio  do  projeto  para  a  Prefeitura  Municipal  para  que  avalie  a 
possibilidade de operacionalização,  considerando a necessidade de adaptação dos 
espaços com a instalação de equipamentos adequados para acolher as pessoas, o que 
inclui mobília e estruturas para alimentação, higiene e lazer.

2. O  Comitê UFPel Covid-19 avaliou a solicitação do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico  de  liberação  de  acadêmica/bolsista  IC  do  curso  de  Bacharelado  em 
Biotecnologia para  atuar  no  Laboratório  de  Imunologia  Aplicada  do 
CDTec/Biotecnologia em projetos de pesquisa voltados para o enfrentamento da Covid-
19  e  aprovou  a  participação  da  aluna.  Reafirmou,  ainda,  a  necessidade  de  serem 
observados as medidas de segurança e os protocolos de distanciamento já estabelecidos 
por este comitê. 

3. O  Comitê UFPel Covid-19 participará, na manhã de quinta-feira, dia 30 de julho, 
por  meio  de  webconferência,  do  Seminário  da  Andifes  sobre  Propostas  para 
biossegurança, contingências, meios pedagógicos e infraestruturas para as atividades  
de ensino, pesquisa e extensão. O evento também irá proporcionar o compartilhamento 
de experiências de ensino remoto e debater as condições para o retorno das atividades 
presenciais. 
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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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