
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

BOLETIM DIÁRIO – Nº 129 – Comitê UFPel Covid-19 - p. 1 

Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br 

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/ 

Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 129 – 25/03/2021 

__________________________________________________________________ 

Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da 

Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da 

UFPel em 25 de março: 

 

1. Participação de alunos da Faculdade de Enfermagem na campanha de vacinação – 

solicitação ao Comitê de inclusão de alunos do sétimo semestre do curso de Enfermagem para 

participarem da campanha de vacinação contra a Covid-19 junto à Prefeitura de Pelotas. A 

proposta é que os estudantes possam colaborar com a Secretaria Municipal de Saúde e que 

venham a utilizar como horas necessárias ao currículo do curso. Assim, solicitam que sejam 

autorizados alunos do sétimo semestre do curso de Enfermagem para participar da Campanha de 

Vacinação sob supervisão do corpo docente e técnico-administrativo da Universidade. A 

Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida da UFPel já garantiu a vacinação dos mesmos, que 

se dará no dia 25/03, haja vista que, assim que for autorizado o retorno das atividades práticas, 

estes serão os primeiros, por serem o próximo grupo de formandos e considerados prioritários 

pela Faculdade. 

2. Estágios obrigatórios do curso de Farmácia – solicitação de liberação dos estágios 

obrigatórios para discentes concluintes do curso de Farmácia. O Colegiado vinculou a aprovação 

à entrega do Termo de Responsabilidade e da Declaração do Local de Estágio, 

responsabilizando-se em fornecer condições adequadas de segurança ao estagiário frente ao 

cenário atual de pandemia. O Hospital Escola informou que os estágios solicitados não ocorrerão 

em atividades que envolvam o contato direto com pacientes e está de acordo com o decreto 

estadual vigente. Dessa forma, o Comitê aprova os estágios, pois também haverá 

disponibilização de EPIs aos estagiários. 

3. Nota técnica do Comitê – o Comitê Covid-19 elaborou uma nota técnica posicionando-se 

sobre a flexibilização das medidas restritivas, a qual será publicada no dia de hoje.  

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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