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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 11 de fevereiro: 

 

1. Vacinação – Diversos professores e alunos do curso de enfermagem da UFPel estão fazendo 

parte da força-tarefa da vacinação no município de Pelotas, realizada no prédio da reitoria do 

IFSUL, vacinando os profissionais de saúde. Também integrarão o grupo que vai atender os 

acamados em residências. A campanha da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar os idosos 

acima de 85 anos também vai contar com docentes, TAES e discentes da Faculdade de 

enfermagem da UFPel no Drive-Thru que vai ocorrer no sábado, dia 13 de fevereiro. O grupo de 

alunos do curso  em estágio continuará apoiando a campanha de vacinação para a COVID-19 nos 

diferentes cenários. Foram recebidas as demandas das Faculdades de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição, Odontologia, Veterinária e Instituto de Biologia. A demanda por vacinas será 

organizada pelo comitê conforme a data de início da atuação e o tipo de atuação e encaminhada 

junto a Secretaria Municipal de Saúde, para requisição de novas doses. A Coordenação de Saúde 

e Qualidade de Vida irá organizar junto ao Comitê a vacinação, condicionada a disponibilização 

de doses.     

2. Efeitos colaterais – o Comitê discutiu a necessidade de divulgação acerca da comunicação 

dos efeitos adversos que podem existir após a vacina, mesmo que sejam poucos. Isso será 

divulgado amplamente para que a população vacinada seja informada acerca dos procedimentos 

que devem ser adotados na presença destes efeitos. 

3. Disciplina de Medicina de Comunidade - O Comitê deliberou sobre a realização da 

disciplina Medicina de Comunidade, com início previsto para 15 de fevereiro. Com a evolução 

da pandemia, estando no atual momento em bandeira laranja, o comitê é favorável à realização 

da disciplina, com atenção às normas de biossegurança, com utilização de EPIs, para que todos 

estejam protegidos durante suas atividades. 

4. Assembleia Associação Bem da Terra – O TECSOL solicitou a utilização do prédio da 

AABB para a realização de uma assembleia da Associação Bem da Terra com a presença de 25 

pessoas. O Comitê indica a utilização de um espaço aberto para que sejam garantidos os 

protocolos de biossegurança. 

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

solicitados 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. 
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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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