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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 agosto:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu o diretor da Faculdade de Veterinária, Gilberto 
Vargas, que fez um relato sobre o funcionamento dos serviços do Hospital de Clínicas 
Veterinárias e o cumprimento das medidas de biossegurança no local. 

2.  O Colegiado do Curso de Engenharia Civil requereu ao  Comitê UFPel Covid-19 
análise  dos  protocolos  que  descrevem  as  condições  de  segurança  e  prevenção  de 
contaminação por coronavírus  oferecidos pelas empresas aos estudantes em estágio não 
obrigatório  no  exercício  de  atividades  presenciais  durante  a  pandemia.  O  Comitê 
reafirmou que é de responsabilidade do Colegiado do Curso avaliar tais condições 
de segurança e que, na medida do possível, sejam priorizados as atividades remotas 
nos estágios não obrigatórios. Orientou, ainda, que o Colegiado utilize como parâmetro 
de avaliação o Protocolo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, que 
estabelece diretrizes e normativas específicas para cada categoria.

3. O Comitê UFPel Covid-19 sugeriu que estudantes da área da Saúde, especialmente 
medicina e enfermagem, e que já estejam em atividade, componham equipe para escala 
de testagem de profissionais do Hospital Escola (realização de teste rápido) com a 
supervisão de um profissional de referência. A coleta será realizada de segunda a sexta 
feira das 8h às 20h.

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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