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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 12 de abril: 

 

1. Solicitação do curso de Medicina – solicitação para que os alunos que já estão nos cenários 

práticos de atuação (5° semestre - Ambulatório e 6° semestre com metade da turma no 

Ambulatório e a outra metade no Hospital Escola). O curso de Medicina encaminha 

detalhadamente as propostas de complementação de atividades práticas pendentes referentes às 

disciplinas de Clínica Cirúrgica e BTCA para o calendário remoto 2020/1 para os acadêmicos de 

Medicina do 6° e 5° semestres, respectivamente. O início das atividades irá ocorrer durante 8 

semanas a partir de 19 de abril. Os alunos envolvidos estão todos vacinados. O Comitê autoriza a 

solicitação. 

2. Fotos de formatura a serem realizadas no Campus Capão do Leão – Curso de Ciências 

Biológicas questiona a possibilidade de realização de fotos de formatura da ATCB 2020 no 

Campus Capão do Leão. As fotos estão agendadas para o dia 21/05/2021. O Comitê orienta que a 

realização das fotos seja condicionada à verificação do sistema de bandeiras do estado do Rio 

Grande do Sul, e que esteja ao menos em bandeira laranja - devido à necessidade de 

distanciamento social no atual momento da pandemia -, para verificação se há a possibilidade de 

atendimento de tal solicitação. 

3. 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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