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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 01 de julho: 

1. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Encaminha detalhes e 

cronograma do Projeto de Unificado de Extensão e Pesquisa “Aprendendo com o usuário. 

Estratégias de transformação do espaço habitacional” (2343), desenvolvido pelo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel, solicitando a 

autorização do Comitê para realização de forma presencial. O trabalho resulta na criação de 

uma série de dispositivos bioclimáticos que devem ser anexados às residências de modo a 

ampliar os espaços, proteger da radiação, captar a luz e o ar. Todos os dispositivos projetados 

são de fácil replicação e baixo custo. O Comitê é favorável à solicitação. 

2. Departamento de Odontologia Restauradora - solicita retorno das atividades presenciais do 

Projeto Unificado Gestão em Odontologia, o qual visa, dentre outros aspectos, a organização dos 

dados de produção em assistência em saúde da Faculdade de Odontologia. O retorno presencial é 

justificado pelo início das atividades clínicas do nono e décimo semestres, cuja produção 

necessita de tabulação e análise para fins de faturamento e prestação de contas da unidade, uma 

vez que esta produção é contratualizada com a Secretaria Municipal de Saúde para prestação de 

serviços SUS. O Comitê delibera favoravelmente à solicitação. 

3. Departamento de Clínica Veterinária - Solicita análise de proposta para retorno de aulas 

presenciais da disciplina de Clínica Médica de Grandes Animais II, a ser ministrada para a 

turma que finaliza seu estágio curricular supervisionado no mês de julho. O cronograma de 

realização da disciplina tem sua realização no mês de agosto. A proposta passou pela avaliação 

do Departamento de Clínica Veterinária e foi aprovada pelo colegiado do curso de Medicina 

Veterinária em reunião realizada no dia 22 de junho de 2021, assim como teve parecer 

favorável do COCEPE. O Comitê informa que deverão ser cumpridos os protocolos de 

biossegurança estabelecidos pela UFPel. 

4. O professor Marcos Britto Corrêa vai estar em férias entre os dias 5 e 19 de julho de 2021. 

Nesse período, a presidência do Comitê Covid-19 ficará a cargo do professor Mario Renato de 

Azevedo Junior. 

5. 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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