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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 01 de dezembro: 

 

1. Casa do Estudante – Por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), os 

moradores da Casa do Estudante solicitam liberação de visitações (proibidas nos 

apartamentos desde o começo da pandemia), mediante os seguintes termos: toda e 

qualquer pessoa deverá usar máscara; obrigatória apresentação de comprovante de 

vacina na portaria; obrigatória ventilação cruzada; presença de no máximo três pessoas 

na sala do apartamento (incluindo os moradores), respeitando o distanciamento mínimo 

de 1,5m entre cada um; restrição da visitação por no máximo duas horas; visitas apenas 

nos horários das 8h às 11h, das 13h30min às 17h30min e das 19h às 21h; visitas apenas 

com consentimento dos outros moradores do apartamento; nas áreas comuns permitido 

acesso à pessoa visitante das 8h às 21h, desde que mantida distância de 1,5m e uso de 

máscara; para permanência na sala de convivência, limite de dez pessoas, com máscaras, 

distanciamento e ventilação; não serão permitidas visitas na sala de informática e sala de 

estudos. O Comitê é favorável à solicitação, lembrando que pessoas que tiveram contato 

com infectados não devem fazer visitação por pelo menos dez dias e solicitando que as 

normas estejam descritas na portaria. 

 

 

2. Pesquisa – solicitação da Escola Superior de Educação Física (Esef) para coleta de 

dados ao ar livre prevista para realização de um trabalho de conclusão de curso (TCC). O 

título do projeto é "Perfil dos usuários da academia ao ar livre da praia do Laranjal na 

Cidade de Pelotas - RS". Os cuidados para evitar qualquer risco de contaminação pelo 

Covid-19 incluirão entrevistas ao ar livre, utilização de máscaras adequadas (N95), 

abordagem apenas de pessoas que estão utilizando máscaras, distanciamento de dois 

metros para realização da entrevista e utilização de álcool em gel por parte dos 

participantes e pesquisadores para o preenchimento do termo de consentimento livre e 

esclarecido. O Comitê está de acordo com a solicitação. 

 

3. Coreme – A Comissão de Residência Médica (Coreme) envia mais informações a 

respeito da solicitação de cerimônia de conclusão de residência, com proposta para 

ocorrer no dia 04 de fevereiro de 2022, no Auditório da Famed, com estimativa de 

presença de 87 pessoas, incluindo concluintes e convidados. O Comitê informa que no 

momento formaturas presenciais ainda não foram liberadas, exceto se forem internas, 

sem convidados. Solicita que se aguardem novas informações. 
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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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