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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 11 de novembro: 

1. Colegiado do Curso de Psicologia - requisita a autorização para realização de atividade de 

forma presencial, contando com a participação das/os estudantes vinculados ao projeto. 

Trata-se de uma atividade a ser realizada no dia primeiro de dezembro do coletivo 

positHIVes, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e o Conselho 

LGBTQIA+, chamada PrEP na Rua - Pelotas. O objetivo desta é oferecer a PrEP e outras 

formas de prevenção (enfatizando a prevenção combinada) e aconselhamento em saúde 

sexual no centro da cidade, suspendendo barreiras que dificultam o acesso a testagem, 

informação e métodos de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. 

O Comitê é favorável à solicitação. 

 

2. Coordenação de Bibliotecas – solicita ampliação do quadro de atendimento presencial das 

bibliotecas mediante agendamento de dia e hora marcada, pois a procura não está alta e é 

possível atender com segurança a mais pessoas. Com relação à questão da imunização 

contra o COVID, as bibliotecas estão atendendo os alunos da graduação matriculados nas 

práticas, aos quais já foi exigido o passaporte vacinal e por já estar atendendo os servidores 

com vínculo às disciplinas práticas, aos quais não há exigência do comprovante, no 

momento ampliarão seu atendimento aos alunos da pós-graduação e a todos os servidores 

da Universidade. O Comitê é favorável à solicitação da coordenação de bibliotecas. 

 

3. COCEPE – solicita a este Comitê a avaliação sobre a possibilidade da acadêmica 

Alessandra Aguiar cursar, excepcionalmente, a disciplina de CMPA II a ser ofertada na 

Turma Especial de Medicina Veterinária a partir de abril.  Essas práticas são executadas em 

duas salas de atendimento, sendo uma, chamada multimeios, um pouco maior e poderia 

comportar um aluno a mais. O Comitê Covid-19 dá parecer favorável à realização. 

  

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. 

mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br

