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__________________________________________________________________

O Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo 
Coronavírus, em reunião realizada no Campus Anglo no dia de 16 de março, 
deu os seguintes encaminhamentos: 

1-  Enviar  mensagem  pelo  COBALTO  a  todos  os  estudantes  de  graduação  e  pós-
graduação, recomendando aos estudantes oriundos de outras cidades do estado ou do 
país que, ao considerar a possibilidade de retorno às cidades de origem considerem a 
tomada  de  decisão  com  a  própria  família  e  a  situação  de  moradia  e  exposição  a 
aglomerações  em  Pelotas  e  na  cidade  de  origem.  Também  que  sejam  avaliadas  as 
melhores  condições  para  manutenção  das  ações  preventivas  para  diminuição  da 
exposição e do risco de transmissão do coronavírus.

2.  Em relação  aos  estudantes  que  tenham vindo  do  exterior  ou  de  estados  com 
transmissão comunitária/sustentada ou local do COVID-19 (neste momento: BA, RJ 
e SP)  ou que façam parte dos grupos de risco,  enviar mensagem pelo COBALTO a 
todos os estudantes de graduação e pós-graduação, recomendando que fiquem o maior 
tempo possível em casa, evitando o contato com outras pessoas durante um período de 
pelo menos 14 (quatorze) dias e que comuniquem esse fato imediatamente ao Comitê.
 
3. Acolher iniciativa da CSQV no sentido de enviar memorando pelo SEI, recomendando 
que os servidores/as, cujas atividades não estejam suspensas, e que sejam provenientes 
do exterior ou de estados com transmissão comunitária/sustentada ou local (neste 
momento BA, RJ e SP) ou façam parte dos grupos de risco, permaneçam afastados das 
atividades  da  Universidade  durante  um  período  de  pelo  menos  14  (quatorze)  dias, 
comunicando  imediatamente  suas  chefias  imediatas  e  a  Seção  de  Perícia  Médica  da 
UFPel

4. Encaminhar às Unidades Acadêmicas, pelo SEI memorando com os seguintes tópicos:

a) não recomendar o afastamento dos servidores para qualquer tipo de atividade fora da 
cidade de Pelotas;

b)  recomendar a  suspensão das  formaturas  externas,  substituindo-as  por  colações 
internas,  em  gabinete  e  sem  a  participação  de  convidados,  com  todas  as  condições 
recomendadas pelos órgãos competentes para garantir a saúde dos participantes;

c) solicitar que as Unidades informem quais setores e serviços estão em funcionamento 
e como isso está ocorrendo. Memorando aqui.
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5.  Orientar  a  Pró-Reitoria  Administrativa sobre os  encaminhamentos em relação ao 
impacto das medidas de prevenção à Pandemia de Coronavírus sobre os serviços 
terceirizados, visando a continuidade dos serviços e a segurança dos funcionários. Foi 
realizada reunião do vice-reitor e do pró-reitor com supervisores, prepostos e fiscais dos 
contratos  de  serviços  terceirizados,  cujo  resultado  se  encontra  aqui.  Diariamente,  o 
Comitê vai apreciar as especificidades de cada contrato dos serviços de terceirizados. 

6. Outras informações:

a) Orientações de acesso ao RU

Com a suspensão das atividades acadêmicas, a PRAE deliberou pelo fechamento do RU 
do Anglo a partir da segunda-feira (16/03). Os RUs da Santa Cruz e do Campus Capão do 
Leão seguirão o atendimento normal, no almoço e na janta. 

A partir  da  terça-feira  (17/03),  o  RU  da  Telles  atenderá  aos  moradores  da  Casa  do 
Estudante, tanto no almoço quanto na janta, de forma a reduzir o número de comensais no 
RU da Santa Cruz. 

Outra  medida  a  ser  implementada  imediatamente  é  a  ampliação  do  tempo  de 
funcionamento do RU da Santa Cruz, que estará aberto entre 11 e 14h no almoço.

A PRAE continuará  avaliando  a  demanda  real  de  acesso  aos  RUs  nesse  cenário  de 
suspensão das atividades acadêmicas, para poder planejar medidas adequadas que possam 
garantir  a  assistência  em  termos  de  alimentação  aos  estudantes  e  a  necessidade  de 
diminuir  os riscos  de transmissão do coronavírus  em ambientes  com aglomeração de 
pessoas. A partir dessa análise, nos próximos dias serão divulgadas ações específicas de 
controle de acesso aos Rus.

É  fundamental  que  algumas  ações  individuais  se  tornem  rotina  nos  RUs,  como: 
frequente higienização das mãos, evitar aglomeração nas filas (manter distância de 01 
metro do colega à frente),  permanecer o menor tempo possível nas dependências do 
RU, entre outras). 

b) Orientações para a Casa do Estudante (CEU)

Na manhã da segunda-feira (16/03), a Coordenadora de Políticas Estudantis da PRAE, a 
servidora  Rosane  Brandão,  realizou  uma  reunião  com  os  moradores  da  CEU.  Na 
oportunidade foram reforçadas as orientações já amplamente divulgadas sobre higiene e a 
necessidade  de  evitar  aglomerações.  Desta  forma,  em  conjunto  com  os  moradores, 
algumas medidas de restrição ao acesso à CEU foram acordadas. Além disso, estudantes 
que se encontram nos grupos de risco foram individualmente orientados sobre as medidas 
de resguardo mais adequadas no momento.
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