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Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada no Campus Anglo no dia 
de 17 de março:

1- A Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida vai disponibilizar, a partir de amanhã, 
dia 18 de março, o telefone 9-9197-6404 para atendimento à comunidade da UFPel. O 
contato poderá ser feito para tirar dúvidas, receber orientações e esclarecimentos sobre o 
Coronavírus. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

2. A equipe do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal 
de Pelotas (CPMet/UFPel) elaborou um boletim especial de previsão meteorológica em 
função da pandemia de coronavírus. Veja aqui.

3. A UFPel está tomando medidas para dar suporte aos locais assistenciais da FAMED e 
Odontologia.

4. O Comitê da UFPel Covid-19 reitera a necessidade de que  estudantes e servidores 
vindos do exterior ou de estados com transmissão comunitária/sustentada ou local 
do COVID-19 (neste momento: BA, RJ e SP)  ou que se enquadram nos grupos de 
risco  fiquem o maior tempo possível em casa, evitando o contato com outras pessoas 
durante  um  período  de  pelo  menos  14  (quatorze)  dias,  e  comuniquem  esse  fato 
imediatamente ao Comitê pelo e-mail comite.covid-19@ufpel.edu.br.

5. As turmas de formandos que tiveram suas solenidades de formatura canceladas em 
razão da pandemia da COVID-19 poderão contar com o apoio do Serviço de Assistência 
Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade na revisão dos contratos firmados com 
as produtoras. O contato é saj.ufpel@gmail.com  .    

6. A PRPPGI divulgou memorando circular sobre as atividades de pesquisa em face da 
pandemia  do  coronavírus,  recomendando  prudência  em  relação  à  utilização  dos 
laboratórios  e manutenção das atividades que não envolverem AGLOMERAÇÃO de 
estudantes  e  docentes  pesquisadores  vinculados  a  projetos  em  andamento  até  que  a 
Comissão  UFPel   Covid-19 entenda haver  necessidade de suspendê-las.  Confira  aqui 
outras orientações.

7. O Comitê segue recomendando que toda a comunidade acadêmica reforce as ações 
preventivas tais como:
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• evitar ambientes fechados com muitas pessoas, tais como festas, shows, 
bares, etc.;

• adotar as medidas de “etiqueta respiratória” (ao tossir ou espirrar, cobrir o 
nariz e a boca com lenço ou o braço e não com as mãos);

• lavar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou fazer uso de álcool 
gel;

• evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave 
sempre as mãos como já indicado;

• não compartilhar objetos pessoais;

• caso apresente sintomas respiratórios e febre, buscar orientação junto aos 
órgãos  de saúde,  conforme as  recomendações  oficiais  do Ministério  da 
Saúde.

8. Para dúvidas e esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela UFPel, envie e-mail 
para comite.covid-19@ufpel.edu.br
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