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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 04 de maio: 

 

1. Colegiado do curso de Medicina – o curso encaminhou propostas para a complementação 

das atividades práticas pendentes referentes ao calendário remoto 2020/1 dos acadêmicos de 

Medicina do 3° semestre, realizadas durante o segundo semestre de 2020, conforme o plano 

anexado junto ao processo enviado ao Comitê Covid-19. A proposta seria para início em 17 de 

maio, quando a quase totalidade dos alunos, bem como todos os docentes, já terão completado 

três semanas da segunda dose da imunização para a Covid-19, a qual ocorreu nos dias 22 e 

23/04/2021. A proposta é ofertar uma única turma com trinta e seis (36) alunos que deverá ser 

subdividida e que deverá utilizar EPIs. O Comitê, após discussão sobre a solicitação, optou por 

conversar com a coordenação do Colegiado para, então, deliberar sobre o assunto. 

2. Colegiado do curso de Dança – o curso de Dança solicita orientações para o 

desenvolvimento da disciplina Montagem de Espetáculo II, do Curso de Dança - Licenciatura, 

que está sendo oferecida de modo remoto. A orientação do Comitê é seguir a indicação da UFPel 

no atual momento para que sejam observadas as atividades remotas, com práticas adaptadas às 

necessidades do momento. As práticas não estão sendo ofertadas para que sejam atendidos os 

protocolos de segurança e distanciamento e os servidores não estão trabalhando nos prédios na 

atual situação. 

3. Pedido de nova apreciação para liberação da coleta de dados de pesquisa – o PPG em 

Enfermagem solicita apreciação da informação de início de coleta de dados do estudo "Pesquisa 

Efeito da intervenção incitação do cuidado de si em cuidadores familiares de pacientes 

vinculados a um programa de atenção domiciliar: um estudo randomizado”. A orientadora da 

pesquisa solicita a liberação para início da coleta de dados, uma vez que a aluna de mestrado, 

bolsista CAPES, necessitará de tempo para analisar os dados, discuti-los e compor a dissertação 

que deve ser defendida até 31 de agosto de 2021, sem possibilidade de prorrogação. O Comitê é 

favorável, pois percebe que há risco muito baixo de contaminação, caso sejam observados os 

protocolos de biossegurança. A recomendação do Comitê é que as entrevistas da pesquisa sejam 

realizadas em espaços abertos para diminuir os riscos. 

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 
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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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