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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 05 de janeiro: 

 

   

1.Considerando a situação de excepcionalidade e as informações apresentadas, o Comitê   

Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus deu parecer 

favorável à participação presencial da aluna do Centro de Engenharias em projeto, pelo tempo 

solicitado, respeitando as recomendações e protocolos sanitários existentes. 

2. Considerando os argumentos apresentados e a importância da manutenção das atividades do 

Biotério Central da UFPel para o andamento de diversos projetos de pesquisa, o Comitê Interno 

para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus deu parecer favorável ao 

retorno das atividades de toda a equipe, a partir de 18 de Janeiro. O Comitê ressaltou ainda a 

importância de que todos os protocolos sanitários sejam rigorosamente cumpridos. Pediu, 

também, especial atenção a servidores que apresentem qualquer sintoma suspeito, como febre, 

tosse seca, perda de olfato ou paladar, cansaço e dores no corpo, diarreias e vômitos, para que 

sejam imediatamente afastados de sua função, evitando comparecer ao trabalho na presença de 

qualquer anormalidade. Ainda, solicitou o Comitê que o uso da cozinha se dê de forma 

individual, de maneira a evitar que servidores realizem refeições em conjunto no mesmo 

ambiente. 

 

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. 
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