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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 20 de março:

1- O Comitê UFPel Covid-19 aprovou a criação da Equipe Científica de enfrentamento 
do COVID-19 para buscar “interpretações epidemiológicas” dos avanços da pandemia, 
bem como, avaliar as reais possibilidades do desenvolvimento de medidas colaborativas 
baseadas em ciência e tecnologia diretamente relacionados ao enfrentamento da crise. A 
equipe  buscará  a  participação  de  cientistas  e  pesquisadores  da  UFPel  para  áreas 
estratégicas ao enfrentamento.  Pesquisadores do Comitê UFPel  Covid-19,  estarão nos 
próximos dias estruturando a equipe científica de enfrentamento.  

2. O Comitê UFPel Covid-19 ressaltou a importância de contar com a colaboração dos 
servidores técnicos administrativos em educação e docentes da área da Saúde da 
UFPel no enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, o Reitor encaminhou memorando 
solicitando esse engajamento, que será demandado a partir de contato do próprio Comitê, 
da Administração Central ou do Hospital Escola. Leia aqui o memorando. 

3. Considerando que, na segunda-feira, dia 23 de março, inicia o período de vacinação 
contra a gripe, o Comitê UFPel Covid-19, atento à necessidade de evitar a disseminação 
do  coronavírus,  recomenda  que  se  aguarde  as  informações  da  área  da  Saúde  de 
Pelotas em relação às estratégias de vacinação a serem implementadas no período das 
medidas restritivas.

4.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  recomendou  que  as  formaturas ocorram  sem  a 
necessidade do encontro presencial a partir desta data e enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública causado pela pandemia do COVID-19. Para isso, o Reitor 
determinou  uma  série  de  procedimentos  que  devem  ser  seguidos  pela  Unidade 
Acadêmica. O documento enviado pelo Reitor com essas determinações está aqui.

5.  Em relação aos  estágios não-obrigatórios,  o Comitê UFPel Covid-19 recomendou 
não autorizar nenhum novo contrato e que as coordenações de curso devem mapear 
os já existentes  e entrar em contato com cada um. É importante que os coordenadores 
tenham informações sobre o que acontece nesses campos de estágio, se os alunos estão ou 
não afastados pelos contratantes, e se, em primeiro lugar, estão em segurança.

6. A UFPel disponibiliza para qualquer servidor o serviço webconferência que possibilita 
a criação de salas para realização de reuniões virtuais. O acesso é simples. Basta  digitar o 
endereço  <http://webconf.ufpel.edu.br>.  Ou  então  acesse  na  página  da  UFPel  a  aba 
“Servidor”  e  selecione  “Sistema de Apoio  ao Usuário  de Infomática”.  Vai  abrir  a 
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janela  de  Suporte.  Em  “Ferramentas”  no  menu  em  cima  à  direita  acesse 
“Webconferências UFPel”. Entre com login e senha do Cobalto. Vai aparecer um link 
que é o endereço da sua sala. Esse endereço, você envia para as pessoas que você quer 
convidar para sua reunião. O sistema possui diversas funcionalidades, como apresentação 
de slides, conversas em áudio, vídeo e chat entre outras, úteis para toda a comunidade, 
inclusive para as atividades acadêmicas remotas. A Progic está a disposição para atender 
à comunidade.

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.;

 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

9. O Comitê UFPel Covid-19 reitera que o telefone  9-9197-6404,  da Coordenação de 
Saúde  e  Qualidade  de  Vida,  é  exclusivo para  tirar  dúvidas,  receber  orientações  e 
esclarecimentos  sobre a COVID-19.  O horário de atendimento é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

______________________________________________________________________

BOLETIM DIÁRIO – Nº 05 – Comitê UFPel Covid-19  - p. 2

Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br

	Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 05 – 20/03/2020
	__________________________________________________________________
	Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da UFPel em 20 de março:

