
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

BOLETIM DIÁRIO – Nº 145 – Comitê UFPel Covid-19 - p. 1 

Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br 

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/ 

Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 145 – 27/07/2021 
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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 27 de julho: 

1. Departamento de Medicina Social – Faculdade de Medicina – Considerando reunião 

realizada no dia 15 de julho entre DMS, FAMED, Comitê UFPel Covid-19 e Reitoria na 

qual foi definida a criação de uma força tarefa para implantação de um Posto de Coleta de 

RT-PCR na UBS CSU. O Departamento de Medicina Social solicitou apoio a FAMED e 

Comitê-UFPel-Covid-19 no intuito de identificar e disponibilizar pessoal para efetivar o 

posto de coleta. A SUINFRA realizou as intervenções na UBS CSU Areal atendendo ao 

que foi solicitado. Considerando a urgência do tema, que envolve ação de enfrentamento 

direto a pandemia, e a necessidade de organização e implementação do serviço, o Comitê-

COVID-19 solicita a Direção da Faculdade de Medicina que se manifeste num prazo de 

48h em relação a disponibilização de servidor para atuação no posto de coleta de RT-PCR. 

O comitê em suas notas tem continuamente alertado para a necessidade de ampliação da 

testagem da população para que possamos controlar a pandemia em nossa região. Assim, 

considera fundamental o apoio da FAMED para a efetivação desta ação, de 

enorme importância para a comunidade de Pelotas. 

 

2. Programa de Pós-Graduação em Odontologia – Em decorrência da pandemia os 

Estágios de docência do Programa de Pós-Graduação em Odontologia foram ofertados no 

formato exclusivamente remoto, durante o primeiro semestre letivo, 2021/1. Em virtude 

do retorno presencial das atividades acadêmicas práticas, laboratoriais e clínicas da 

graduação da Faculdade de Odontologia, no segundo semestre letivo de 2021 e 

considerando que os alunos tiveram acesso à imunização, a Coordenação do PPGO 

consulta o Comitê COVID e a CPG sobre a possibilidade e autorização para o retorno dos 

estagiários às atividades presenciais, nas condições desse período de transição. O comitê 

autoriza as atividades dos estágios docentes, de acordo com as condições atuais, 

atendendo às normas de biossegurança e desde que as duas partes estejam de acordo. 

 

3. Pró-Reitoria de Ensino – solicita análise e parecer do comitê para minuta de parecer 

normativo que visa regulamentar os procedimentos acadêmicos para acompanhamento e 

avaliação de estudantes acometidos da Covid-19 quando da realização de atividades 

práticas presenciais, no âmbito da Universidade Federal de Pelotas, a serem adotados a 

partir do retorno às atividades presenciais, com previsão de início no mês de outubro de 

2021, conforme Parecer Normativo/COCEPE nº 49. O Comitê destacou a importância do 

regulamento para a segurança da comunidade acadêmica com a garantia de não prejudicar 

os estudantes afastados e solicita alguns ajustes técnicos a Pró-Reitoria de Ensino. 

 

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 
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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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