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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 19 de agosto: 

 

1. Escola Superior de Educação Física – solicita autorização do Comitê Covid-19 para o 

retorno da realização de projeto de extensão de Rugby. Muitas participantes recebem bolsa-

atleta e vão treinar para um campeonato a ser realizado em dezembro. O Comitê delibera 

pelo parecer favorável ao retorno do projeto Vem ser Rugby, desde que sejam atendidas as 

normas de biossegurança e os protocolos desenvolvidos pela UFPel. 

 

2. Curso de Cinema e Audiovisual – para dar sequência ao trabalho de TCC prático de um 

grupo de estudantes, o curso de Cinema e Audiovisual solicita a autorização da 

possibilidade de transporte para a cidade de Viamão/RS, com um grupo de estudantes e 

egressos com 10 pessoas, sendo que 5 estudantes, 4 egressos e 1 docente em um 

microônibus de 27 lugares, com partida dia 8/9 e chegada no dia 10/9. O trabalho será 

realizado na PUC, no TECNARS. O parecer do Comitê é favorável à solicitação, 

reforçando o cumprimento das normas institucionais de biossegurança. 

 

3.  Faculdade de Enfermagem - solicita a autorização do Comitê para o início da coleta de 

dados da pesquisa intitulada “Multimorbidade e procura por serviços de urgência e 

emergência em Pelotas-RS: predição a partir de análises de inteligência artificial”. Trata-

se uma pesquisa epidemiológica a ser realizada em domicílios sorteados aleatoriamente em 

100 setores censitários na zona urbana do município de Pelotas-RS. Pretende-se iniciar 

pesquisa no dia 01 de setembro de 2021. O Comitê é favorável à solicitação realizada. 

 

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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