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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 15 de abril: 

 

1. Solicitação de trabalho presencial na PROGEP – A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

solicita apreciação deste Comitê, no que se refere ao desenvolvimento de atividades presenciais 

nas dependências da PROGEP, Campus Anglo, de equipe composta por seis pessoas, distribuídas 

em três salas, para trabalhar no Assentamento Funcional Digital, que se refere aos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, a fim de 

agilizar o acesso à informação e registrar o histórico funcional dos servidores. Os servidores vão 

cumprir as normas de biossegurança indicadas pela Universidade. O parecer é favorável, sem a 

presença de bolsistas (apenas com servidores), no atual momento do sistema de bandeiras do 

Governo do Estado. Para a presença de alunos, indica fazer nova solicitação quando a bandeira 

mudar. 

2. Exame de qualificação PPG em Epidemiologia – O Programa de Pós-Graduação em 

Epidemiologia está organizando o Exame de Qualificação de Doutorado 2021, que será aplicado 

de forma remota a todos os doutorandos inscritos. Os alunos, portanto, farão a prova nos seus 

domicílios. Porém, uma aluna solicitou autorização para que seu exame seja realizado nas 

dependências do PPGEpi. As provas ocorrerão nos dias 29 e 30 de abril deste ano, das 14h às 

18h. Trata-se de uma aluna estrangeira que possui dificuldade em realizar à distância a 

qualificação. O programa informa que vão seguir diversos protocolos de biossegurança. O 

Comitê aprova a solicitação.  

3. Gravação de aulas na Faculdade de Nutrição – A Faculdade de Nutrição solicita parecer 

quanto à liberação para atividades presenciais das docentes Fabiana Botelho, Helayne Maieves e 

Giniani Dors e da técnica de laboratório Marília Pollnow Bonini, para gravação das aulas 

práticas no Laboratório de Bromatologia (sala 236) e outras salas de apoio (240, 237 e 230) da 

Faculdade de Nutrição. As aulas serão gravadas principalmente no final da tarde e nos finais de 

semana, em dias não consecutivos, de acordo com a disponibilidade dos docentes e técnico de 

laboratório. As aulas não serão gravadas enquanto o modelo de distanciamento controlado da 

cidade de Pelotas estiver classificado em bandeira preta. O Comitê está de acordo com a 

solicitação. 

4. Retorno de dois discentes à pesquisa - Faculdade de Agronomia solicita a retomada do 

trabalho dos discentes de doutorado Adriano Hirsch Ramos e Lazaro da Costa Correa Canizares 

que incluem avaliação de qualidade de grãos e derivados (soja e aveia) ao longo do tempo de 
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armazenamento que, uma vez que não sejam avaliados, serão definitivamente perdidos. Além 

disso, os referidos experimentos tratam de culturas sazonais que iniciam apenas uma vez ao ano 

e são avaliadas a cada três meses durante 12 meses, que uma vez não avaliados implicam em 

perda do experimento. O Comitê está de acordo, observadas as normas de biossegurança. 

5. Projeto SOVET – Faculdade de Veterinária - A Faculdade de Veterinária solicita 

autorização para realizar atividades de pesquisa e extensão do projeto unificado SOVET 

(COCEPE 1976), nas dependências do setor de patologia, onde a equipe desenvolve suas 

atividades seguindo os protocolos de higiene e segurança, considerando que os(as) pós-

graduando(as) ligados(as) ao projeto já receberam a segunda dose da vacina contra o COVID há 

mais de 15 dias. O Comitê solicita mais informações acerca das atividades do projeto. 

6. 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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