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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 25 de fevereiro: 

 

1. Reunião do Comitê com a Secretaria Municipal de Saúde – O comitê científico da UFPel 

informa que vai participar de reunião nesta sexta-feira (26/02) com a Secretaria Municipal de 

Saúde para tratar da contribuição da UFPel no auxílio à análise e tratamento dos dados da 

COVID-19 em Pelotas. 

2. Nota do Comitê sobre a evolução da pandemia em Pelotas – o Comitê emitiu no dia 24 de 

fevereiro nota que reforça a importância da vigilância epidemiológica e atualiza os dados 

referentes à Covid-19 no município. A nota trata da evolução da pandemia em Pelotas, com 

vistas à discussão do aumento de casos, novas variantes do vírus e rápido aumento na cidade, 

apresentando o pior cenário até agora. Sugere-se ampliar o isolamento social e medidas de 

higiene, além da necessidade de maior estrutura de apoio ao combate à pandemia. A nota está 

disponível aqui: https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/02/25/comite-covid-19-lanca-nota-tecnica-

sobre-a-evolucao-da-pandemia-em-pelotas/. 

3. Centro de Pesquisas Epidemiológicas solicita uso de auditório – o Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas solicita uso de auditório para um evento de integração. O Comitê reforça a 

necessidade de isolamento social no atual momento da pandemia, reiterada pelo decreto do 

estado e da prefeitura (sob bandeira vermelha) e sugere que qualquer encontro, em caso 

extremamente necessário, seja realizado em ambientes abertos. 

4. Início de Coleta de Dados de pesquisa da Enfermagem – o Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem informa que em março de 2021 vai dar início à coleta de dados do estudo com 

título “Efeito da intervenção incitação do cuidado de si em cuidadores familiares de pacientes 

vinculados a um programa de atenção domiciliar: um estudo randomizado”, o qual compõe 

proposta de dissertação da aluna Michele Rodrigues Fonseca. Nesse sentido, solicita a 

apreciação do informe. O Comitê discutiu e vai requerer mais informações. 

5. Programas de Residência Médica – solicitação ao Comitê para apreciação sobre a 

realização de processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes para os Programas 

de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde. Será aplicada prova teórica 

objetiva presencial, com previsão para realização no dia 17 de março. Nesse sentido, a 

coordenação COREMU, visando garantir a biossegurança no certame, sugere a este Comitê a 

elaboração de um protocolo de biossegurança com os procedimentos necessários de 
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distanciamento e normas de funcionamento para a realização da prova. O Comitê informa que 

está sendo elaborado um protocolo da UFPel para o retorno às atividades e que a realização das 

provas ficará condicionada a tal protocolo de biossegurança. 

6. Retomada de atividades presenciais de projeto com o Paulista - Projeto Unificado “Futsal 

de alto rendimento para atividades acadêmicas na Universidade Federal de Pelotas” informa ao 

Comitê UFPel Covid-19 que estará retomando as atividades presenciais de treinamento e solicita 

parecer. O Comitê indica que o retorno deve ocorrer assim que a UFPel voltar às atividades 

presenciais, acompanhando o calendário da Universidade. 

7. Hospital de Clínicas Veterinárias – O HCV solicita ao Comitê autorização para permitir a 

presença de todos os residentes, em suas respectivas áreas de atuação, bem como espaço físico, 

atuando em duplas e respeitando todas as normas já descritas e distanciamento adequado para o 

atendimento aos animais. Este Comitê autoriza a realização, recomendando que deve ser 

acompanhada a situação da pandemia no município para avaliar a atuação dos residentes. 

8. Acesso a Laboratório – Professora solicita acesso ao Laboratório 2 e sala de preparação de 

meios e autoclavagem do prédio 19, campus Capão do Leão, para a reparação, organização e 

execução das atividades de disciplina teórico-prática para gravação de vídeos autorais, os quais 

serão utilizados para a elaboração de material em português a fim de utilização no ambiente 

virtual. O Comitê manifesta a concordância, desde que haja o aval da direção do CDTEC. 

9. 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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