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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 18 de fevereiro: 

 

1. Vacinação de estudantes da área da saúde – diversos estudantes que estão retornando às 

atividades no mês de fevereiro e que estão atuando na área de saúde da UFPel, em suas diversas 

frentes de atendimento, estão com autorização, via Secretaria Municipal de Saúde, para receber a 

vacina na nova remessa que deve chegar em Pelotas na próxima semana.  

2. Comissão especial de retorno às aulas – foi solicitada a presença de um membro deste 

Comitê para participar das reuniões e assessorar nas decisões do COCEPE acerca dos 

procedimentos de retomada das aulas a partir de março de 2021, de acordo com o Calendário 

Acadêmico. Assim, foi decidida a indicação do professor Marcelo Capilheira para fazer parte da 

comissão. 

3. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia – o PPG em Epidemiologia solicitou a 

possibilidade de ofertar componentes práticos de forma presencial nas disciplinas Estatística I, 

Estatística II e Introdução ao Stata, devido à necessidade de utilização de laboratórios. O 

componente teórico será oferecido virtualmente, com aulas gravadas. O Comitê sinaliza ser 

favorável e solicita mais informações sobre os protocolos de biossegurança a serem utilizados. 

4. Retorno de alguns serviços presenciais na Faculdade de Odontologia – o Comitê recebeu 

solicitação de retorno presencial de algumas atividades clínicas da Faculdade de Odontologia. Os 

servidores que estão ligados a esses serviços já receberam a primeira dose da vacina para a 

COVID-19. O comitê dá parecer favorável ao retorno de tais atividades.  

5. Volta da assistência nutricional da Faculdade de Nutrição – solicitação de parecer do 

Comitê para o retorno do serviço de nutrição nas unidades básicas de saúde e nos ambulatórios, 

realizado por docentes e discentes do curso de Nutrição que já foram vacinados com a primeira 

dose para COVID-19. Nas atuais circunstâncias o Comitê é favorável ao retorno, desde que haja 

acordo com as equipes de cada local.  

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

solicitados pelo curso de Nutrição, reforçando que é responsabilidade do local do estágio o 

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

estagiários. 
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7. Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – foi solicitado ao Comitê parecer 

para a realização de atividades práticas específicas no Laboratório de Ciências Ambientais 

relacionadas a projeto de pesquisa no curso de mestrado. O comitê pede mais informações, com  

detalhes adicionais sobre projetos, atividades específicas e alunos que estarão sendo atendidos 

pela solicitação. 

8. 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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