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Universidade Federal de Pelotas
Reitoria
Pró-Reitoria de Ensino
Coordenação de Ensino e Currículo
Núcleo de Programas e Projetos
Memorando-Circular nº 4/2022/NUPROP/CEC/PRE/REITORIA
Aos Diretores de Unidades Acadêmicas
Assunto: Retorno das atividades presenciais no âmbito dos projetos com ênfase em ensino
Prezado(a) Diretor(a),
Considerando o atual cenário de retorno às atividades acadêmicas e administrativas
presenciais na UFPel, bem como os regulamentos lançados pela gestão central da Universidade e os
protocolos sanitários amplamente divulgados, a Pró-Reitoria de Ensino, através do Núcleo de Programas e
Projetos (NUPROP) informa que os Coordenadores de projetos com ênfase em ensino têm autonomia para
decidir sobre retomada das atividades presenciais dos projetos sob sua coordenação.
No entanto, cumpre-nos reforçar que a retomada das atividades deve seguir estritamente
todos os protocolos sanitários em vigor, além das orientações constantes na Portaria nº 2100 (1542680), de
17 de dezembro de 2021, que aprova Normas para retorno de atividades presenciais na UFPel. Ainda,
destacamos que o controle do passaporte vacinal é imprescindível e é de responsabilidade da coordenação
do projeto.
Ressaltamos que o NUPROP está monitorando junto ao Comitê COVID-19 da UFPel a
evolução da pandemia na região e poderá dar novas orientações quando necessário.
Informações e monitoramento: comite.covid-19@ufpel.edu.br
Solicitamos ampla divulgação entre os(as) coordenadores(as) de projetos de ensino.

Atenciosamente,
Profª Drª Carine Dahl Corcini
Chefe do Núcleo de Programas e Projetos
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