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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 1º de outubro:

1.  O  Comitê  UFPel  Covid-19,  após  visita  ao  Hospital  de  Clínicas  Veterinárias, 
autorizou  a  participação  de  alunos  de  graduação  na  execução  de  demandas  de 
extensão e pesquisa com equinos e Covid-19 naquele local, recomendando a presença 
de apenas um aluno por turno e a manutenção das medidas e protocolos de biossegurança 
já observados pelo hospital.

2. O  Comitê UFPel Covid-19 autorizou a retomada das atividades de atendimento 
remoto  no  Serviço  Escola  de  Psicologia  (SEP) pelos  estagiários  formandos  de 
Psicologia Clínica por considerar a importância deste serviço para a população. Contudo, 
recomendou que a presença dos estudantes no local se restrinja ao mínimo possível e 
que  o  número  de  alunos  em atividade  na  clínica não  ultrapasse  o  número  de  salas 
individualizadas disponíveis para atendimentos.  Solicitou, também, que a  coordenação 
da Clínica ou do Estágio mantenha, permanentemente, contato com as equipes a fim 
de reforçar as medidas de segurança estabelecidas e que todos os estudantes e servidores 
envolvidos nas atividades presenciais assinem um termo de responsabilidade. Além disso, 
e sem prejuízo das demais medidas de segurança e distanciamento social, determinou que 
sejam  disponibilizados  insumos  para  higienização  das  salas  e  equipamentos 
(computadores, mouses, etc) e que antes da retomada das atividades, seja agendada uma 
visita de um membro deste Comitê na Clínica para instruir a equipe sobre os processos de 
higienização e outros cuidados no local.

3. 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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