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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 21 de outubro: 

 

1. Núcleo de Processos Seletivos - O Núcleo de Processos Seletivos (CRA/PRE) apresenta – 

e solicita análise – do Protocolo Sanitário para a realização das provas das Etapas 1 e 2 do 

PAVE, edição 2020. O protocolo foi apresentado em documento enviado à comissão, 

detalhando todas as informações e solicitações para serem desenvolvidas antes, durante e 

após as provas. O Comitê é favorável ao protocolo. 

 

2. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - Considerando a tradição histórica da Faculdade 

de Agronomia Eliseu Maciel da entrega do diploma de honra ao mérito e trevo de ouro às 

turmas de egressos quando da comemoração de 50 anos de formatura, considerando que a 

comissão organizadora (Formandos da Turma de 1971) estima a participação de cerca de 80 

pessoas, considerando que o referido evento ocorrerá no auditório da FAEM (já reservado 

junto à SACI) para manutenção de distanciamento e considerando que todos os 

participantes já receberam a segunda dose da vacina, solicita autorização para realização do 

evento no dia 08/12/2021. O Comitê COVID pondera que cerimônias públicas não estão 

autorizadas neste momento na UFPel, considerando o planejamento de retorno escalonado 

das atividades. Uma vez que a dita cerimônia não possui caráter de essencialidade, não se 

justifica a sua realização na data pretendida, recomendando-se seu adiamento para momento 

mais oportuno do ponto de vista sanitário e considerando o contexto institucional de retorno 

das atividades. 

 

3. Iniciou-se a aplicação de dose de reforço da vacina da COVID-19 para os servidores, 

estudantes e terceirizados da UFPel que atuam na área da saúde, em atuação direta na 

assistência. Neste primeiro momento receberam a dose a comunidade das Faculdades de 

Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia. Para dose de reforço é necessário que o 

esquema vacinal esteja completo há pelo menos 6 meses. A SMS informa que somente 

quem está em atuação direta na assistência à saúde está incluído nesta primeira etapa das 

doses de reforço. Nas próximas semanas outras pessoas do grupo-alvo serão chamadas para 

a vacinação.  

 

  

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 
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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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