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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 16 de março: 

 

1. Reunião com o COCEPE – Integrantes do Comitê Covid-19 participaram na segunda-feira, 

dia 15 de março, de reunião com o COCEPE, na qual se decidiu pela suspensão do início das 

atividades acadêmicas presenciais práticas previstas para o mês de maio, devido à atual situação 

da pandemia em nossa cidade, estado e país. A decisão foi baseada em diversos indicadores, 

como o atual cenário – que passa pelo pior momento – sendo que não haveria tempo para a 

melhora do quadro momentâneo até a data de início dessas atividades. 

2. Normas para retorno presencial na UFPel – O Comitê continuou discutindo e revisando o 

documento que está sendo construído com todas as regras que serão utilizadas para dar amparo 

ao retorno das atividades presenciais nos ambientes da UFPel. O documento trata de um 

conjunto de pontos que serão encaminhados como uma normativa padrão para o retorno de todas 

as atividades da Universidade de forma presencial, quando houver possibilidade para isso, 

observando a melhora no cenário da pandemia de Covid-19. 

3. Solicitação de autorização para uso de laboratório - A discente de graduação em 

Biotecnologia Jenifer Fetter, solicitou iniciar novamente as atividades no Grupo de Pesquisa em 

Neurobiotecnologia (GPN) a partir do dia 22 de março de 2021. O projeto visa a vacinação com 

BCG de camundongos nos primeiros dias de vida e posterior indução de demência tipo Doença 

de Alzheimer na vida adulta. O GPN disponibilizará EPIs e a estudante irá atender às normas de 

segurança. A direção do CDTec está de acordo com a realização da pesquisa em laboratório. O 

Comitê decidiu por não autorizar a utilização do laboratório, devido à bandeira preta do 

Protocolo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, além de 

solicitar mais informações acerca do trabalho para que seja novamente analisado por este 

Comitê. 

4. 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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