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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 10 de maio: 

 

1. A coordenação do Laboratório de Celulose e Papel solicita o acesso do mestrando do 

PPGCEM Marco Antônio Muniz Fernandes ao Laboratório de Celulose e Papel para 

a realização de ensaios laboratoriais. O objetivo é a finalização da parte experimental de sua 

dissertação, vinculada ao projeto unificado "Gestão da qualidade de madeiras de florestas 

plantadas para produção de celulose e papel". A realização das atividades experimentais 

presenciais está relacionada ao prazo de defesa da dissertação e à validade de materiais da 

pesquisa. Considerando que o aluno estará sozinho no local o Comitê defere a solicitação, 

reforçando que deve atender a todos os protocolos de biossegurança. 

 

2.  Faculdade de Agronomia - solicita autorização para retomada de atividades presenciais no 

projeto intitulado "Germinação induzida de grãos de arroz: um estudo abrangendo diferentes 

cultivares, condições de germinação e a estabilidade durante o armazenamento" nos Laboratórios 

e na Planta-Piloto de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, no prédio da FAEM. 

O Comitê está de acordo, considerando os cuidados de biossegurança. 

  

3. Faculdade de Agronomia - solicita apreciação para liberação de coleta de dados e de 

retomada de atividades presenciais no projeto intitulado "Efeitos do genótipo e do manejo da 

adubação com enxofre sobre a qualidade proteica de grãos de soja produzidos na Zona Sul do 

Rio Grande do Sul" nos Laboratórios e na Planta-Piloto de Pós-Colheita, Industrialização e 

Qualidade de Grãos, no prédio da FAEM. O Comitê está de acordo, considerando os cuidados de 

biossegurança. 

 

4. Centro de Engenharias - solicita a realização de uma série de ensaios de alunos no 

Laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas e Laboratório de Propriedades da Madeira, que 

estão sob responsabilidade da profa. Ângela Azevedo de Azevedo e do prof. Darci Alberto Gatto. 

O período solicitado é de 10/05/21 a 10/06/2021. O Comitê analisou o pedido e solicita mais 

esclarecimentos com detalhes acerca do projeto a ser executado. 
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5.   Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – solicita 

continuidade às ações nos laboratórios vinculados às pesquisas ao combate à pandemia do 

Covid-19, pedindo autorização para que oito discentes continuem tendo acesso ao curso de 

Ciência e Engenharia de Materiais da UFPel (grupo de pesquisa NOVONANO), localizado no 

Campus Anglo. As atividades executadas estão vinculadas aos projetos de pesquisa 

“Desenvolvimento e avaliação de biossensores eletroquímicos associados a dispositivos Lab-on-

chip: para Enfrentamento da emergência de Saúde pública decorrente da COVID-19”. O Comitê, 

após análise, solicita mais esclarecimentos para avaliação. 

 

6. Curso de Odontologia - Solicitação para que alunos do nono e décimo semestres do curso de 

Odontologia possam participar da campanha de vacinação para a Covid-19. Seriam aqueles que 

já estão habilitados para as práticas clínicas, juntamente com a supervisão de docentes para 

enfrentamento da pandemia. O Comitê delibera de forma favorável ao pedido. 

 

7. 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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