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Início do ciclo 2021 de
capacitações institucionais
em Biossegurança

Conclusão do Semestre
Letivo 2021/1

Início da vacinação
contra Covid-19
(1ª dose) dos
servidores, estagiários,
bolsistas de apoio
técnico e profissionais
terceirizados no 
campus da UFCSPA  

Servidores, estagiários,
bolsistas de apoio
técnico e profissionais
terceirizados recebem
2ª dose da vacina
contra Covid-19
na rede municipal

Equipes de voluntários
da UFCSPA iniciam
participação na 
campanha municipal 
de  contra vacinação
Covid-19 em 
Porto Alegre

Equipes de voluntários
da UFCSPA
participam das primeiras
aplicações da   vacina
contra Covid-19
em grupos prioritários

Primeira Sessão Ordinária
do ,CONSUN 2021
discute o panorama da
pandemia e o andamento
da vacinação no Brasil

COE-UFCSPA realiza
pesquisa de
acompanhamento
vacinal da Comunidade
Acadêmica
COE-UFCSPA publica
nota-informativa
sobre as mutações
do vírus SARS-CoV-2
e eficácia das vacinas

Início do Drivre-Thru
de testagem
RT-PCR no campus da
UFCSPA 

Professora da UFCSPA
é a cientista mais citada
no Twitter sobre a
Covid-19 de acordo com o
IBPAD
Professora da UFCSPA
lança Plataforma de
Antropologia
e Respostas 
Indigenas à Covid-19
(PARI-c)

Comitê Técnico de
Biossegurança (CTBio) 
divulga nota técnica
sobre o ,uso de máscaras
tipos e classificações
de segurança

UFCSPA disponibiliza
plataforma de TeleCovid
para servidores,
bolsistas, estagiários e
terceirizados
Museu de Anatomia 
UFCSPA realiza nova
visitação virtual

UFCSPA inicia articulação
para imunização dos
estudantes e
profissionais
que atuam na linha de
frente ao enfrentamento
à Covid-19

Universidade publica
portaria para oficialização
do  InstitucionalComitê
para Ações
de Voluntariado
Início do Semestre Letivo
2021/1
Sessão Ordinária do
CONSEPE discute
panorama sobre a
pandemia da
Covid-19

CTBio, COE e PROPPG
divulgam portaria com
orientações para
retomada das pesquisas
presenciais na
Universidade 

UFCSPA presta apoio
para vacinação da

 população de rua

II Seminário de Formação
Docente discute
experiências com o
EaD-Emergencial
no Ensino Superior 

Pesquisadores da UFCSPA
lançam Portal de
Informações com
evidências científicas
sobre a Covid-19

UFCSPA, em parceria
com a Secretaria
Municipal de Saúde,
realiza testagem
para Covid-19
em estação da
Trensurb

Laboratório de Pesquisa
em Avaliação Psicológica
da UFCSPA realiza
Pesquisa para investigar
o bem-estar de brasileiros
em meio a pandemia 

Prrograma
Diálogos&Reitoria&Você
aborda a retomada
das atividades práticas
presenciais na
UFCSPA

CONSUN e CONSEPE
apresentam plano
para a retomada
das atividades práticas
presenciais na
UFCSPA

Vacinação dos estudantes
e profissionais que atuam
na linha de frente ao
enfrentamento da Covid-19

Conclusão do Semestre
Letivo 2020/1

Início das atividades
práticas presenciais
na UFCSPA

Conclusão do Semestre
Letivo 2020/2

#UFCSPAcontracoronavírus
Linha do tempo
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