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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 junho: 

 

1. Concursos – A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Vice-Reitoria solicitam manifestação 

deste Comitê sobre a possibilidade e o nível de segurança para a realização de prova de 

concurso docente presencial a partir de 12 de setembro e técnico-administrativo em 17 de 

outubro de 2021, de acordo com as normas de segurança apontadas pelas autoridades locais e 

estaduais. O comitê é favorável, devido à perspectiva de uma melhora no cenário da pandemia 

no referido período pelo fato da vacinação já ter avançado. 

 

2. Atividades práticas - Considerando o atual estágio da pandemia na cidade de Pelotas e a Nota 

Técnica emitida por este Comitê no dia 25 de maio de 2021, o Conselho Coordenador do Ensino, 

da Pesquisa e da Extensão - COCEPE solicita consulta a este Comitê sobre a manutenção das 

atividades acadêmicas práticas que foram autorizadas após análise da Comissão Especial do 

COCEPE. O Comitê delibera que somente atividades essenciais estão autorizadas, não 

entendendo como necessária a suspensão, ficando a critério dos colegiados de curso analisar a 

possibilidade de tomar medidas para diminuir o fluxo de pessoas. 

3. Estágio no LaBBio - a professora responsável pela chefia do Laboratório de Bacteriologia e 

Bioensaios (LaBBio) informa que a realização do estágio obrigatório IV da aluna Déborah Trota 

Farias de Albernaz receberá todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários 

para a proteção desta estagiária. Os EPIs fornecidos serão máscaras PFF2, luvas, óculos de 

proteção, álcool gel 70% e detergente para higienização de mãos dentro do laboratório e solicita 

autorização para a realização. O Comitê autoriza o estágio. 

4. Imunização de estudantes em estágio na Educação Física – o curso informa a necessidade 

de imunização de alunos de Educação Física para que possam ser realizados atendimentos 

presenciais nos estágios realizados no próximo semestre. Solicitam a inclusão da vacinação de 

27 estudantes e que a UFPel solicite à Secretaria Municipal de Saúde que os alunos possam 

realizar as atividades a partir do semestre 2021/1. O Comitê solicita mais informações ao 

colegiado com o plano detalhado das datas estimadas de realização dos estágios para que possa 

dar andamento ao pedido. 

5. A coordenação do Laboratório de Nutrição Animal (LNA) solicita a autorização do retorno 

das atividades presenciais para professores, alunos de graduação e pós-graduação envolvidos em 
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projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, bem como alunos realizando o trabalho de 

conclusão de curso (TCC) no LNA. Este Comitê solicita que sejam encaminhados pedidos 

detalhados por projeto. 

6. Departamento de Solos - Solicita retorno das atividades de atendimento ao público externo 

do Laboratório de Solos da FAEM, devido a atividade ser considerada essencial, especialmente 

nos próximos meses de julho a outubro, onde a demanda pelo serviço de análises de solos faz-

se necessária, pois coincide com período de preparo dos solos agrícolas para a safra de verão. O 

Comitê delibera pelo retorno das atividades, recomendando atenção especial às normas de 

biossegurança no combate à Covid-19. 

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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