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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 22 de junho: 

 

1. Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos – o Laboratório de Pesquisa 

em Farmacologia e Bioquímica enviou, conforme solicitado por este Comitê, informe sobre 

projetos de mestrado e doutorado e justificativa para sua retomada presencial, com equipe 

envolvida na execução do projeto, descrição do vínculo com a UFPel, locais onde serão 

realizadas as atividades e protocolos que serão adotados. O Comitê delibera pela aprovação da 

solicitação. 

2. Coordenação de Programas de Educação a Distância - Solicitação de autorização para 

realização de atividades presenciais, especificamente para deslocamentos dos servidores para as 

atividades administrativas junto aos Polos Presenciais da UAB (Quaraí, Santana da Boa Vista e 

Cruz Alta). Indicam que será realizado o Protocolo de Biossegurança básico a ser seguido desde 

a saída de Pelotas até o retorno, passando pelos encontros presenciais com gestores locais, 

Coordenação de Polo e tutores presenciais. O Comitê indefere, por não haver informações sobre 

a real necessidade de um trabalho presencial no atual momento da pandemia. 

3. Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos - solicita autorização para a 

execução dos projetos “Efeito do tratamento com 17α-estradiol (17αE2) em camundongos 

machos na qualidade espermática e produção de embriões in vivo” e “Efeitos da metformina, 

fisetina e do resveratrol sobre o envelhecimento ovariano em camundongos expostos à 

ciclofosfamida.” Ambos os experimentos serão realizados no Laboratório de Nutrição 

Experimental da UFPel na Faculdade de Nutrição. Neste período inicial do projeto as atividades 

envolvem o cuidado dos animais e pesagens semanais. Neste laboratório os devidos cuidados 

serão tomados nunca havendo mais do que duas pessoas simultaneamente neste espaço. O 

Comitê está de acordo com a solicitação, desde que as normas de biossegurança sejam 

estritamente cumpridas. 

4. Centro de Engenharias – solicita a retomada das atividades presenciais para a realização do 

Projeto “Aplicação de nanopartículas de óxidos sintetizados via química verde na proteção da 

madeira”, com atividades a serem realizadas em Laboratórios. Após solicitação deste Comitê, o 

coordenador do projeto apresentou as justificativas específicas relativas ao projeto em questão, 

que o caracterizem como essencial para a retomada presencial. O Comitê aprova a solicitação em 

questão.  
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5. Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água - solicita 

autorização para que a discente, em nível de doutorado, do PPG MACSA, Giovana Tavares 

Silva, realize atividades presenciais essenciais relativas ao desenvolvimento de seu projeto de 

tese durante a Pandemia COVID-19. As atividades previstas estão associadas ao 

Projeto "Interações solo, água e planta no cultivo do arroz irrigado: estresses abióticos e 

emissão de gases de efeito estufa". O Comitê solicita mais informações sobre todos os 

envolvidos no processo para nova análise. 

6. Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água - solicita 

autorização para retorno das atividades presenciais referentes ao projeto “Perdas de solo, água e 

nutrientes em sistemas de rotação de culturas sob semeadura direta e preparo convencional em 

solo de terras baixas”. O Comitê solicita mais informações que justifiquem o 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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