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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 setembro:

1. O Comitê UFPel Covid-19 autorizou o início das obras de restauração do prédio da 
dança,  recomendando que a empresa  oriente as medidas de segurança e prevenção a 
Covid-19 de acordo com o protocolo de distanciamento social controlado do Governo 
do Estado do RS. 

2. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou solicitação do Curso de Pós-Graduação em Direito 
para  abertura  da  biblioteca  para  empréstimo  físico  de  obras  para  os  estudantes  e 
deliberou por buscar mais informações junto à Coordenação de Bibliotecas, com o 
objetivo de verificar a viabilidade de que se estabeleça uma forma de disponibilizar 
os livros em dia e horário definidos, com base na demanda realizada pelos estudantes 
no sistema de empréstimos da biblioteca. 

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 aprovou  nota  técnica  proposta  pela  Comissão 
Científica com análises e cenários da evolução da pandemia no município de Pelotas. 
Leia a nota aqui.

4.  Considerando que o COCEPE aprovou o calendário acadêmico remoto a  partir  de 
outubro de 2020 e a necessidade de se iniciar a avaliação sobre a possibilidade de retorno 
de algumas atividades presenciais a partir de janeiro do ano que vem, o Comitê UFPel 
Covid-19 deliberou por convidar as chapas que se habilitarem ao segundo turno 
para uma conversa sobre o tema. 

5. 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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