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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 15 de dezembro:

1. O Comitê UFPel Covid-19 autorizou a realização, em regime de excepcionalidade, 
dos componentes práticos em regime presencial  das disciplinas de Clínica Médica I e 
Clínica  Médica  II nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro  do  Curso  de  Medicina, 
recomendando a observação de todos os protocolos de segurança.

2.  O Comitê recebeu pedido de orientação sobre o encaminhamento a ser dado para o 
pedido  de  agendamento  do  auditório  da  Famed para  o  acolhimento  dos  novos 
residentes do HE, 1º de março de 2021. Considerando a impossibilidade de prever o 
cenário da pandemia em março, o Comitê autorizou o agendamento, mas recomendou 
que a atividade seja planejada para ser realizada a distância.  

3. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou pedido de docente do CENG para utilização do 
Laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas (sala 111 do Prédio Cotada)  a fim de 
realizar uma série de ensaios, no período de 14 de dezembro a 14 de janeiro, e solicitou 
parecer da Direção da Unidade com justificativa sobre a necessidade de realização 
dessa atividade neste período.

4. O Comitê autorizou o ingresso do pessoal técnico de laboratório no prédio 29 do 
campus Capão do Leão, no período de 4 a 31 de janeiro para desenvolver atividades de 
preparo e produção de material audiovisual de aulas práticas,  que serão utilizados 
pelos  professores  como  material  didático nas  diferentes  disciplinas  da  Área  de 
Bioquímica – CCQFA

5. 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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