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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 23 de fevereiro: 

 

1. Retorno de servidores às atividades presenciais – o Comitê está realizando discussão acerca 

da viabilidade do retorno às atividades presenciais de servidores da UFPel que venham a ser 

vacinados com a segunda dose da vacina para a Covid-19, e de como e quando isso pode ocorrer. 

Também estão sendo elaboradas instruções normativas para retorno escalonado dos servidores, 

de maneira mais ampla, tomando todos os cuidados relativos aos protocolos de biossegurança. 

2. Aulas práticas em disciplina na Faculdade de Medicina – O curso de Medicina solicitou 

apreciação para que possa, em regime de excepcionalidade, realizar os componentes práticos em 

regime presencial da disciplina de Bases da Técnica Cirúrgica e da Anestesia (BTCA), que 

ocorre no 5º semestre nos laboratórios de treinamento de habilidades da FAMED, no período de 

15/03/2021 a 04/05/2021. O comitê sugere aguardo do despacho da Comissão de Graduação 

para que seja revista a solicitação, pois ainda são necessários alguns dados mais precisos. 

3. Faculdade de Agronomia – A equipe de organização da atividade Dia de Campo, realizada 

pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, informa que pretende desenvolver a ação de forma 

híbrida no próximo mês, com atividades remotas e presenciais, atendendo às normas de 

biossegurança. Dessa maneira, solicita parecer do Comitê para a realização do evento. O Comitê 

sugere o adiamento da atividade, devido o atual momento da pandemia, até que as condições 

melhorem e que o município esteja, no mínimo, em bandeira laranja e solicita mais detalhes 

sobre o evento. 

4. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia – o PPG em Epidemiologia encaminhou 

despacho com mais informações sobre os protocolos de biossegurança a serem utilizados para a 

oferta de componentes práticos de forma presencial nas disciplinas Estatística I, Estatística II e 

Introdução ao Stata, devido à necessidade de utilização de laboratórios. O Comitê indica, 

considerando o agravamento da pandemia no Estado, o adiamento do início dessas atividades. 

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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