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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 23 de setembro: 

1. Coordenação da UAB – solicita manifestação que permita o planejamento para um 

retorno às indispensáveis atividades presenciais ao longo do segundo semestre 

letivo de 2021, com uma indicação dos parâmetros de evolução da Pandemia 

(entre vacinação da população adulta, contágio, ocupação hospitalar e óbitos) que 

permitam o planejamento das relevantes atividades presenciais – administrativas 

e pedagógicas. Nesse sentido, a coordenação encaminhou de forma detalhada o 
protocolo sanitário a ser adotado nas Atividades Presenciais Especiais a serem realizadas 

nos Polos da UAB/UFPel. O comitê delibera de forma favorável à solicitação, 

recomendando a manutenção de janelas abertas dos ônibus e observar os protocolos da 

vigilância para quaisquer sintomas de covid-19. 

 

2. Departamento de Geografia  - solicita autorização para que o monitor da disciplina Jonatha 

Burle Sotoriva Lima acesse a sala 201, ainda em setembro, para que, a partir de 04 outubro, 

nove estudantes possam acessar o Laboratório de Geotecnologias, nos dias nos quais o 

monitor ou a professora esteja presente (segundas e quintas à tarde). O comitê destaca a 

necessidade da presença de Docente responsável pela atividade durante todo o tempo de 

permanência de estudantes e que sejam atendidos os protocolos de biossegurança. 

 

3.  Departamento de Medicina Materno Infantil - apreciação por parte do Comite COVID 19 

da UFPEL a viabilidade de reinserção das atividades presenciais dos alunos do Projeto de 

ensino Internato Extra-currícular na Maternidade do HE UFPEL. A modalidade de plantão 

escolhida será para otimizar a permanência dos alunos na maternidade. O comitêaprova a 

retomada da atividade, condicionada a avaliação criteriosa da GEP do Hospital Escola, em 

que os benefícios da atividade devem superar os riscos decorrentes da presença dos 

referidos estudantes. 

 

  

4. Solicitação para fotografias de formandos no Capão do Leão do Curso de Tecnologia 

de Alimentos. O Comitê destaca que trata-se de atividade não acadêmica e não 

essencial, que provoca a aglomeração de pessoas no ambiente da UFPel, o que está 

vedado pelas normativas atuais. Assim, o parecer é desfavorável a realização de 

fotografias em grupos para o fim apresentado. 

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 
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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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