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__________________________________________________________________ 

Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da 

Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de encontro 

virtual em 30 de março: 

 

1. Solicitação de utilização de estrutura da Esef para Atleta Olímpico – O Comitê recebeu 

pedido assinado pela Confederação Brasileira de Atletismo solicitando a utilização das 

dependências da Sala de Musculação da Escola Superior de Educação Física (Esef) para 

reabilitação do atleta Darlan Romani. O atleta é considerado um dos principais nomes, no Brasil 

e no mundo, do arremesso de peso. Romani está em Pelotas para reabilitação e a Confederação 

solicita o apoio da Esef para o acesso dele e equipe de médico, fisioterapeuta e treinador. O 

Comitê avalia que, do ponto de vista da biossegurança, não há empecilho, desde que as normas 

sejam seguidas. Cabe à Esef a avaliação da possibilidade logística. 

2. Pedido de grupo de alunos da CEU – Um grupo de moradores da Casa do Estudante (CEU) 

solicitou a flexibilização das normas de biossegurança no local, para que seja autorizada a 

circulação entre apartamentos, considerado falta grave. O Comitê posicionou-se contrariamente, 

salientando que aglomerações não devem ocorrer, conforme enfatizado anteriormente, em função 

da grave situação atual da pandemia. A solicitação está em desacordo com as normas e o Comitê 

destaca que é imprescindível pensar na coletividade. O Comitê fará documento especial de 

posicionamento a respeito. 

3. Processo do Colegiado do curso de Medicina para retomada de atividades práticas – O 

Colegiado do curso de Medicina solicitou a retomada de atividades práticas para o quarto, quinto 

e oitavo semestres. As atividades práticas do quarto e quinto semestres já haviam iniciado em 

fevereiro, mas foram suspensas após decreto do governo do Estado. O quarto semestre (Medicina 

de Comunidade) tem atuação em Unidades Básicas de Saúde (UBS), o quinto (Materno Infantil), 

distribuídos em pequenos grupos e o oitavo semestre em disciplinas primordiais que antecedem o 

estágio. O Comitê deliberou que a demanda poderá ir ao Cocepe com indicação favorável, visto 

que todos os estudantes envolvidos já estão vacinados e uma série de cuidados estão sendo 

elencados. Ao mesmo tempo, destaca que é necessária a anuência dos espaços envolvidos e 

recomenda que seja planejada uma estratégia virtual de avaliação para o oitavo semestre. 

4. Recurso de pesquisa da Engenharia de Materiais – O Comitê recebeu recurso relacionado a 

pedido anteriormente negado por falta de justificativa do curso de Engenharia de Materiais. 

Trata-se do detalhamento de trabalho relacionado à obtenção de filmes poliméricos com ensaio 

de biodegradação em solo simulado. O estudante necessita comparecer ao local quatro vezes, 

auxiliado por uma pessoa. Dada a nova justificativa detalhada, que configura a perda do 
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experimento e a ausência de tempo hábil de repetição, o Comitê deu parecer favorável, 

ressaltando as normas de biossegurança e recomendando que a atividade seja feita 

individualmente ou, em caso de impossibilidade, com o apoio da orientadora, garantindo as 

normas de cuidado. 

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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