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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 03 de fevereiro: 

 

1. Vacinação – A vacinação dos profissionais que trabalham na linha de frente de combate ao 

Coronavírus na UFPel é prioritária, tendo sido iniciada em janeiro. O Hospital Escola (HE) está 

vacinando pessoal da linha de frente (médicos, enfermeiros, pessoal de serviços de limpeza, 

portaria e docentes que estão também envolvidos com o trabalho relacionado à Covid-19), 

seguindo orientação da Secretaria Municipal de Saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) da 

UFPel receberam as doses diretamente da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e do Capão 

do Leão há 2 semanas por também serem consideradas prioritárias. A FAMED recebeu doses 

esta semana e iniciou a vacinação dos servidores, terceirizados e estudantes que estão em atuação 

em ambulatórios e complementou profissionais das UBS que faltaram. O Comitê Covid UFPel 

está organizando junto as Unidades que atuam em assistência em saúde a demanda da 

Universidade de acordo com a fase de prioridade da vacinação (Profissionais da Saúde)  para 

estabelecer a lista de prioridades internas. 

2. Estágios de Nutrição - O Comitê deu parecer favorável à realização de estágios acadêmicos 

solicitada pelo curso de Nutrição, reforçando que é responsabilidade da empresa o fornecimento 

dos EPIs necessários para a atuação profissional, tanto de trabalhadores como de estagiários. 

3. Utilização de Laboratório - O Centro de Engenharias solicitou a utilização do Laboratório de 

Materiais e Técnicas Construtivas para pesquisa de pós-graduandos durante a pandemia entre os 

dias 01/02/21 e 01/03/2021. O Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução 

da Pandemia pelo Coronavírus da UFPel deu parecer favorável à realização das atividades no 

período mencionado, considerando os argumentos apresentados que caracterizavam a realização 

da atividade como essencial . 

4. FAMED – A Faculdade de Medicina apresentou proposta de retorno às atividades práticas 

presenciais da disciplina de Medicina de Comunidade, pertencente à grade curricular do 4° 

semestre do Curso de Medicina, projetando a retomada das aulas para o dia 15 de fevereiro, indo 

até 30 de abril, com escalonamento de turmas para evitar aglomeração de muitos alunos nas 

UBS. A proposta foi aprovada pelo Colegiado do curso de Medicina. O Comitê Covid deliberou 

por um parecer favorável às atividades, com a utilização dos EPIs. 
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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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