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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 24 de março:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recomendou a Pró-Reitoria de Ensino (PRE) encaminhar 
memorando aos Colegiados de Curso e Unidades Acadêmicas orientando a comunidade 
acadêmica  sobre os  procedimentos  a  serem adotados pelos  Cursos  de  Graduação em 
relação aos Estágios Curriculares Não Obrigatórios.

O documento estabelece a proibição de celebração de novos contratos de estágio não 
obrigatório  e  orienta  os  coordenadores  de  curso  ou  docentes  responsáveis  pelos 
estagiários a fazer contato com os alunos e com os campos de estágio para identificar se 
há riscos totais ou parciais à saúde dos (as) estagiários (as). 

Aos  (as)  acadêmicos  (as)  que  estiverem realizando  suas  atividades  em segurança  ou 
remotamente está permitido dar prosseguimento aos seus Estágios Não Obrigatórios. Em 
caso  de  não ser  possível,  as  Coordenações  de  Curso/Professores  Supervisores  devem 
consultar as instituições concedentes sobre a possibilidade de continuidade de pagamento 
das bolsas durante o período de crise, compensando a remuneração com a ampliação do 
Estágio Não-Obrigatório, por período equivalente ou alternativo, sem a remuneração já 
recebida anteriormente. Leia o memorando aqui.

2. A Faculdade de Enfermagem encaminhou ao Comitê UFPel Covid 19 a proposição de 
um conjunto de ações de suporte ao trabalho do HE, das UBS e dos serviços de saúde de 
Pelotas.  Entre  as  medidas  planejadas  estão  ações  relacionadas  ao  treinamento  e  à 
capacitação dos profissionais de saúde para enfrentamento da Pandemia, o cuidado com a 
preservação da integridade psicológica desses profissionais até a compilação e divulgação 
de artigos científicos com dados de pesquisa que permitam compreender a evolução da 
doença e a  melhor forma de enfrentá-la.  Além disso,  propõe auxiliar  nos serviços de 
teleatendimento em saúde e na elaboração e revisão de manuais e protocolos voltados à 
prática em saúde pública. O Comitê acolheu a proposta e recomendou que a Faculdade de 
Enfermagem buscasse juntar forças com outras iniciativas semelhantes, que estão sendo 
desenvolvidas. Leia a proposta aqui.

3.  Por  recomendação do Comitê UFPel  Covid-19,  a  Faculdade de Enfermagem ficou 
responsável pela capacitação sobre EPIs, paramentação e desparamentação das equipes 
de saúde da atenção básica para atendimento dos casos de Covid-19. A proposta é fazer o 
treinamento dos profissionais das UBS da Universidade e organizar os fluxos em cada 
local para evitar a contaminação pelo coronavírus.
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http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/Proposta-FE-COVID-Comite.pdf
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/SEI_UFPel-0910069-Memorando-Circular-Estagios-Nao-Obrigatorios.pdf


4. O Comitê segue recomendando que toda a comunidade acadêmica fique em casa e 
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;

 higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
 mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;
 durma bem e tenha uma alimentação saudável.

5. 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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