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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 29 de outubro:

1.  O Comitê  UFPel  Covid-19 recebeu o  reitor  Pedro  Hallal  para  conversar  sobre  o 
retorno gradual das atividades presenciais dos setores administrativos. O assunto será 
tratado pelo Comitê em suas próximas reuniões.

2. A coordenadora da CSQV, Carol Bunde, participou da reunião para conversar sobre a 
possibilidade  da  UFPel  contar  com  serviço  interno de  monitoramento e  apoio  aos 
servidores quando do retorno das atividades presenciais. O Comitê propôs duas frentes 
de ação: a) suporte técnico relacionado a Covid; b) suporte em saúde mental.

3. O Comitê UFPel Covid-19 foi informado de que, com o retorno dos profissionais de 
apoio da Faculdade de Odontologia, de Enfermagem e da Famed para os seus postos de 
trabalho de origem, conforme solicitado pelos serviços,  foi encerrada a estratégia de 
revezamentos de servidores nas UBS. 

4.  O  Comitê  UFPel  Covid-19, considerando  as  medidas  de  segurança  e  de 
distanciamento social em execução no Hospital de Clínicas Veterinárias e a necessidade 
dos serviços,  autorizou o retorno às atividades de dois funcionários terceirizados, 
sendo um tratador de grandes animais e um funcionário de limpeza, para atuarem naquele 
Hospital.  

5.  O  Comitê UFPel Covid-19 aprovou nota técnica com a análise dos sete meses de 
evolução da pandemia no município de Pelotas, em que apresenta dados de casos, óbitos, 
internações e distanciamento social por semana epidemiológica completa. Leia aqui.

6. 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  .  
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Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

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