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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 3 de dezembro:

1. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou pedido da Comissão de Estágios do Colegiado 
do Curso de Psicologia sobre a continuidade das atividades de estágio específico do CG 
Psico,  em face do recente ingresso do município na classificação de bandeira vermelha. 
Considerando as condições pelas quais o estágio foi aprovado e a sua relevância para a 
população,  o  Comitê  autorizou  a  continuidade,  recomendando,  contudo,  a 
intensificação das medidas de prevenção e cuidados de biossegurança. 

2.  Em razão da  saída  do  pró-reitor  de  Assuntos  Estudantis,  prof.  Mário  de  Azevedo 
Júnior, a partir deste mês, a nova Gestão da UFPel indicou o prof. Marcos Britto Correa 
para substituí-lo  na  presidência do Comitê.  Também o prof. Paulo Ferreira,  reitor 
eleito da UFPel,  reintegrou-se ao grupo. Por fim, os membros  agradeceram ao prof. 
Mário pela liderança firme, serena e democrática exercida durante os nove meses 
em que presidiu este Comitê.

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 planejou a  agenda de  trabalho para o  período de 
recesso e férias, mantendo as reuniões conforme as demandas se apresentem.

4. O Comitê UFPel Covid-19 autorizou a realização do projeto de pesquisa intitulado 
Avaliação da saúde de adultos residentes na zona urbana do município de Pelotas (RS), 
do programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. A pesquisa, que foi cancelada devido 
à  suspensão  das  atividades  presenciais  na  Universidade,  será  realizada  agora 
integralmente de forma remota sem utilização das dependências da Universidade.

5.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 avaliou  pedido  do  HE  para  que  a Universidade 
disponibilize  profissionais  das  áreas  assistenciais  para  atuação  em  UTI  no  Hospital 
Escola,  considerando  o  aumento  dos  casos  de  internação  por  Covid-19.  O  Comitê 
deliberou  por  realizar  uma  reunião  com  o  HE  para  avaliar  as  necessidades  e 
verificar possibilidades de atendimento.

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/

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 113 – 03/12/2020
	__________________________________________________________________
	Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da UFPel em 3 de dezembro:

