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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 7 de junho: 

 

1. Instituto de Ciências Humanas - Departamento de Museologia, Conservação e Restauro 

solicita – professor Thiago Sevilhano Puglieri solicita autorização para a realização de 

atividades presenciais no Laboratório de Ciência do Patrimônio (LACIPA), localizado na Sala 

G104 do Campus II do ICH. Tal atividade será realizada de forma individual. O Comitê 

delibera de forma a aprovar a solicitação. 

 

2. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos solicita a anuência 

do Comitê-Covid 19 para o prosseguimento de projetos de pesquisas que utilizam a 

infraestrutura dos laboratórios 709, 710, 712 e LaCem do DCTA/FAEM (onde utilizam 

eventualmente alguns equipamentos para algumas análises específicas), e do laboratório 55 do 

prédio 04 do CCQFA (onde se concentra a maior parte dos trabalhos), de projetos de discentes 

de mestrado e doutorado do PPGCTA, sob o risco de perda total do desenvolvimento dos 

projetos, e alto risco de não conclusão de Curso, em caso de não prosseguimento neste 

momento. O Comitê é favorável à solicitação, desde que sejam atendidos os protocolos de 

biossegurança. 

 

3. Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos solicita avaliação sobre a 

solicitação de retorno aos estágios obrigatórios curriculares III e IV da aluna do curso de 

Farmácia Deborah Trota. A aluna fará o estágio IV nas dependências da Universidade, em 

laboratório de pesquisa. É importante ressaltar que a discente possui veículo próprio para 

deslocamento ao Campus Capão do Leão (local onde se encontra o laboratório supracitado) e 

também já foi vacinada contra a Covid-19 com as duas doses da vacina. O Comitê solicita a 

descrição do local de estágio e a ciência da chefia sobre os cuidados que estão sendo tomados 

em relação à pandemia. 

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 

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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