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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 04 de fevereiro: 

 
 

1. Vacinação – O Comitê elaborou um quantitativo de doses de vacinas necessárias num 

primeiro momento para contemplar as pessoas que estão atuando hoje na linha de frente 

no combate ao Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destinou à UFPel, até o 

momento, 210 doses, excetuando-se o Hospital Escola (HE), que já fez sua vacinação. A 

Universidade está pleiteando mais doses, para contemplar as pessoas que estão atuando 

diretamente na atenção à saúde no momento (trabalhadores de saúde e de apoio, como 

higienização e portaria). Considerando-se as demandas pontuais da Faculdade de 

Medicina (Famed), Faculdade de Odontologia (FO), Faculdade de Enfermagem (FE), 

Faculdade de Nutrição (FN) e Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida (CSQV), em 

contato com estas Unidades, o Comitê contabilizou a necessidade imediata de pelo menos 

mais 120 doses. A SMS já confirmou a entrega desse número de doses nesta sexta-feira 

(05). Na mesma data, a Famed e a CSQV irão iniciar o processo de vacinação para estes 

grupos. O Comitê continua realizando levantamentos e segue pleiteando mais doses para 

contemplar estudantes e professores da área de saúde que estão retornando em breve às 

suas atividades práticas. 

 

2. 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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