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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 31 de agosto:

1. O Comitê UFPel Covid-19 analisou a evolução da pandemia no município de Pelotas 
e  emitiu nota técnica, destacando a importância de avaliar o cenário ampliado, a 
partir  dos  dados  publicados  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pelotas,  para  o  melhor 
acompanhamento da situação local. Com base nos dados de casos, internações, óbitos e 
distanciamento  social,  o  Comitê  recomendou  a  manutenção  das  medidas  de 
distanciamento social. Leia a nota aqui.
 
2. O Comitê UFPel Covid-19 apreciou a solicitação da Comissão Eleitoral em relação 
à possibilidade de realização ou não da modalidade presencial da consulta informal à 
comunidade universitária para escolha de reitor (a). Considerando a análise da evolução da 
pandemia no município e região, que vem se apresentando em tendência crescente em 
número  de  casos  e  óbitos  (ver  Nota  Técnica (05/08);  Nota  Técnica (14/08)  e  Nota 
Técnica (20/08)),  e  o  posicionamento  sobre  a  adoção  de  medidas  de  distanciamento 
social como importante ação para o achatamento da curva de novos casos, demanda por 
leitos de UTI e número de óbitos (ver  Nota Técnica),  o Comitê avaliou  que se deve 
manter a coerência em relação ao conjunto de medidas de isolamento até aqui adotadas  
na Universidade,  uma vez que as  atividades acadêmicas estão suspensas e as atividades 
administrativas estão sendo realizadas em regime de trabalho remoto.

3. 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
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