
Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 106 – 05/11/2020

__________________________________________________________________

Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 5 de novembro:

1.  O Comitê  UFPel  Covid-19 ouviu  relato  sobre  os  encaminhamentos  dados  na 
reunião  da  Gestão  em  relação  ao  processo  gradual  de  retorno  das  atividades 
administrativas  e  acadêmicas  presenciais  na  Universidade,  considerando  os  atores 
envolvidos, as estratégias a serem utilizadas e os cuidados de biossegurança necessários, 
entre outras medidas.

2. O Comitê UFPel Covid-19 analisou pedido para realização de vestibular UAB em 
28 de novembro de acordo com protocolo sanitário encaminhado para a realização da 
prova. Considerando a importância da UFPel garantir a seleção e o ingresso de novas 
turmas  para  os  cursos  da  UAB para  o  próximo ano,  garantindo as  parcerias  com as 
respectivas  Prefeituras  e  o  acesso  ao  ensino  superior  a  uma  parcela  importante  da 
população e  a  obrigatoriedade da  co-responsabilidade  dos  gestores  municipais  para  a 
garantia das condições de biossegurança de todos os envolvidos durante a aplicação das 
provas;  e,  ainda,  tendo em vista  o  cenário  atual  da pandemia,  o  Comitê  aprovou a 
realização do vestibular conforme protocolo apresentado.

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.  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 106 – Comitê UFPel Covid-19  - p. 1

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

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