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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 8 de dezembro:

1. O Comitê UFPel Covid-19 analisou e aprovou o protocolo logístico e de segurança 
para a  realização de bancas de heteroidentificação, para os Processos de Seleção dos 
Cursos de Pós-Graduação da UFPel 2020/2021. Contudo, o Comitê sugeriu que, no item 
que aborda as questões relacionadas aos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, junto à 
autodeclaração do candidato de que está bem de saúde, seja apresentado um checklist 
para informação da ausência dos principais sintomas da COVID-19 pelo candidato, 
tais como, febre, tosse seca, cansaço, dores musculares, dor na garganta, diarreia, dores 
na cabeça, vômitos, perda do paladar ou olfato, dificuldades respiratórias. 

2. O Comitê UFPel Covid-19 aprovou as novas medidas de biossegurança que serão 
adotadas pela Faculdade de Odontologia para os atendimentos odontológicos, como 
o Teleagendamento e o Fluxograma. 

3. Após analisar pedido para  indicação do melhor procedimento a ser adotado para os 
encontros  da  ESP_CTS, agendados  para  março de 2021,  o Comitê  UFPel  Covid-19 
recomendou  que  as  disciplinas  mencionadas  sejam  programadas  para  serem 
ministradas em modelo à distância. Esta recomendação baseia-se no fato de que, até o 
presente momento, a UFPel não possui previsão de retomada das atividades presenciais 
em fevereiro/março  de  2021.  Além disso, a  imprevisibilidade  a  cerca  do  estágio  de 
evolução  da  pandemia  de  Covid-19  em nossa  região  no  primeiro  trimestre  de  2021 
recomenda a manutenção do modelo de ensino a distância.

4. Em relação à solicitação de disponibilização de profissionais das áreas assistenciais 
para  atuação  em  UTI  no  Hospital  Escola,  o  Comitê  UFPel  Covid-19,  embora 
sensibilizado com a demanda apresentada, requer que o HE preste informações objetivas 
sobre esta necessidade para que a UFPel possa avaliar as possibilidades de atendimento. 
Neste  sentido,  solicita  que  o  Hospital  informe  quantitativo  de  profissionais,  área  de 
atuação e turnos da escala de trabalho em que haveria esta necessidade

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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