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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 23 de outubro:

1. O  Comitê UFPel Covid-19 não autorizou a realização de ensaio fotográfico de 
formatura de alunos da Medicina nas dependências da Universidade, considerando a 
situação  da  Covid-19  no  município e  as  medidas  de  prevenção  adotadas  pela 
Universidade com validade pelo menos até dezembro. A medida poderá ser reavaliada em 
janeiro, dependendo da evolução da pandemia. 

2.  O Comitê UFPel Covid-19 recebeu o vice-reitor e os pró-reitores acadêmicos para 
uma conversa sobre protocolos e orientações em relação às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão que envolvam alunos de graduação e pós-graduação no período da quarentena. 
O  Comitê deliberou que a solicitação de atividades de pesquisa que dependam de 
infraestrutura da própria universidade deverão ser encaminhadas ao Comitê para 
avaliação de cada caso. O mesmo se aplica às atividades de extensão que ocorrem 
dentro  da  UFPel. Para  as  atividades  que  são  realizadas  fora  da  Universidade,  se 
deverá  seguir as  orientações aplicadas para os estágios, que requerem  a anuência do 
coordenador do projeto e assinatura de termo de responsabilidade dos envolvidos  com 
relação à observação dos protocolos e condições de biossegurança. 

3. O Comitê UFPel Covid-19, respondendo à consulta do Comitê Acadêmico da UFPel, 
avaliou  como possível  projetar  para  fevereiro  o  retorno  de  algumas  atividades 
presenciais  relacionadas  ao  ensino,  desde que,  de  acordo com o contexto  atual  da 
pandemia, venha a se confirmar a tendência de redução no número de casos, demanda 
de  hospitalização  e  óbitos  por  COVID-19  no  município  de  Pelotas.  Além  disso, 
condicionou o retorno à necessidade de reduzir ao máximo o número de servidores e 
estudantes que precisarão circular pelos espaços da UFPel. Para isso, recomenda que se 
estipule um critério objetivo para essa restrição, priorizando as atividades ofertadas no 
semestre 2020-1. Com isso, as  condições de biossegurança deverão ser projetadas a 
partir  do  dimensionamento  de  pessoal  e  dos  espaços físicos  necessários  para  a 
realização  das  aulas.  Por  fim,  destacou  como fundamental  o  envolvimento  da 
comunidade para a elaboração do plano de retorno da forma mais precisa e adequada 
possível,  com base  no processo de discussão  e  planejamento  das  atividades  de 2021 
iniciado pelo COPLAN.

4. O Comitê UFPel Covid-19 indicou os seguintes membros para integrarem os GTs de 
planejamento para o retorno das atividades presenciais em 2021: Berenice Knuth para o 
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GT Segurança Sanitária, e  Ricardo Fiegenbaum para o GT Comunicação Interna e 
Escuta da Comunidade.

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.  Eventuais 
liberações de atividades poderão ser revistas a depender da evolução da pandemia em 
Pelotas e na região. As medidas adotadas 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  .  

______________________________________________________________________

BOLETIM DIÁRIO – Nº 102 – Comitê UFPel Covid-19  - p. 2

Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br

	Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 102 – 23/10/2020
	__________________________________________________________________
	Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da UFPel em 23 de outubro:

