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Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada por meio da Webconf da 
UFPel no dia de 18 de março:

1- Já está ativo o atendimento à comunidade da UFPel pelo telefone  9-9197-6404.  O 
serviço é oferecido pela Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida 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 UFPel passa a integrar, a partir de hoje, os Comitês de Crise e Técnico da Prefeitura 
Municipal de Pelotas. O prof. Mario Azevedo Jr. da PRAE e a Profa Samanta Madruga, 
Superintendente do Hospital Escola, ambos do Comitê Interno para Acompanhamento da 
Evolução  da  Pandemia  de Coronavírus  na  UFPel,  serão  os  representantes  da 
Universidade.

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  vai  dar  suporte  para  as  ações  de  prevenção  a  serem 
desenvolvidas  pelo  projeto  Barraca  da  Saúde  da  UFPel.  Vídeos  educativos  serão 
produzidos pelo projeto e divulgados pela Universidade.  Veja aqui o primeiro e  aqui o 
segundo em Libras.

4. A PRAE também recebeu o apoio do Comitê na adoção das medidas de controle no 
acesso aos RUs, entre elas a alteração do horário do almoço no RU do Capão do Leão e  
diversas medidas para o acesso ao RU da Santa Cruz, visando reduzir as aglomerações. 
As medidas adotadas estão aqui.

5. O Comitê aprovou o encaminhamento da suspensão dos afastamentos para capacitação 
de  servidores  de  curto  prazo,  inclusive  do  Edital  CDP/Capacita,  cujo  memorando  se 
encontra aqui.

6. A suspensão das atividades acadêmicas na Faculdade de Odontologia por três semanas 
afeta os atendimentos clínicos de rotina e de urgência ofertados pela unidade e tem como 
principal  objetivo preservar  os  pacientes  e  alunos do alto  risco de transmissão que o 
atendimento odontológico predispõe. Veja a informação completa aqui.

7. O Comitê segue recomendando que toda a comunidade acadêmica reforce as ações 
preventivas tais como:

 evitar ambientes fechados com muitas pessoas, tais como festas, shows, 
bares, etc.;
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https://youtu.be/aRt0UkCVf0A
https://wp.ufpel.edu.br/odontologia/2020/03/18/informacoes-sobre-a-fo-ufpel-e-a-pandemia-de-coronavirus/
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/18/cdp-suspende-viagens-de-servidores/
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/18/prae-informa-o-funcionamento-dos-rus-a-partir-de-quinta-19/
https://youtu.be/OHD4nLTsM_I


 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. As medidas recomendadas pelo Comitê e aprovadas pela UFPel são tomadas diante da 
pandemia de Coronavírus e válidas até que a normalidade se restabeleça. Tais medidas 
também 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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