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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 28 de setembro:

1. O Comitê UFPel Covid-19 autorizou a realização de aulas de música de modo remoto 
a  partir  de  salas  específicas  no  prédio  do  Centro  de  Artes  para  os  professores  de 
instrumentos, em razão de terem acesso a uma rede de internet melhor para a transmissão 
da aula e por se tratar de instrumentos que não podem ser tocados no âmbito de suas 
casas.  O  Comitê  recomendou,  no  entanto,  que  sejam  tomadas  todas  as  medidas de 
biossegurança e seguidos os protocolos de distanciamento social e de higienização.  

2. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou solicitação para realização da Prova presencial 
para o Processo Seletivo dos Programas de Residência da UFPel e  deliberou por 
recomendar  a  realização  do  processo  de  seleção  de  novos  residentes  de  forma 
remota, assim como vem sendo realizados os demais processos nos programas de pós-
graduação  da  UFPel.  Ainda  que  o  cenário  atual  indique  uma  possível  melhora  nos 
indicadores de internação e óbitos pela COVID-19 no município, o número de casos se 
mantém  elevado  e,  portanto,  não  há  segurança  em  indicar  uma  flexibilização  nos 
protocolos de distanciamento social no âmbito da Universidade em curto prazo.

3. O Comitê UFPel Covid-19 também apreciou solicitação do Curso de Psicologia para 
retomada das atividades de atendimento remoto no Serviço Escola de Psicologia 
(SEP) pelos estagiários formandos de Psicologia Clínica. Após ouvir o coordenador do 
Curso, e considerando importante as ações de manutenção da saúde mental durante a 
pandemia,  o  Comitê  recomendou  que fosse  apresentado  o detalhamento  das 
atividades a serem desenvolvidas bem como as formas previstas de realização que 
reduzissem  ao  máximo  a  circulação  de  pessoas,  inclusive  para  poder  avaliar  as 
condições de infraestrutura necessárias para operacionalização do serviço. 

4. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu pedido sobre a possibilidade de participação de 
alunos de graduação na execução de demandas de extensão e pesquisa com equinos e 
Covid-19 e  considerou oportuno a realização de visita no local das atividades para 
avaliar as condições de segurança antes de emitir parecer.

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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