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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 5 de outubro:

1.  O Comitê UFPel Covid-19 avaliou solicitação da Junta da Consulta Informal e 
não  recomendou  a  colocação  de  urna  presencial  nas  imediações  do  HE para  o 
processo de votação dos profissionais da saúde nos dias 14 e 15 de outubro.  Também 
manifestou preocupação com a proposta dispor de uma urna itinerante, conforme 
aprovado  pela  assembleia  da  Asufpel,  por  expor  desnecessariamente  tanto  os 
profissionais da saúde como demais servidores da UFPel ao risco de contágio por 
Covid-19. 

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 autorizou  o  COREMU a encaminhar a adesão  ao 
Processo  de  Seleção  Unificada  realizado  pela  Fundação  Universidade-Empresa  de 
Tecnologia  e  Ciências  -  FUNDATEC  para  realização  do  Processo  Seletivo  dos 
Programas  de  Residência  Multiprofissional e  em Área Profissional  da Saúde  da 
UFPel.  Contudo,  recomendou  que,  em  caso  de  efetiva  adesão,  a  Coordenação 
acompanhe  o  processo  de  forma  muito  próxima e  garanta  que  os  protocolos  de 
segurança sejam cumpridos.

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 deliberou  por  convidar  para  uma  reunião  a 
administração central da Universidade a fim de conversar sobre o cenário de evolução 
da pandemia e as implicações para a retomada das atividades em 2021. 

4. 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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