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Informações Gerais 

 

Este procedimento é proposto para o período de vigência da pandemia de Covid-19 

para a realização das Atividades de Pesquisa de Caráter Emergencial ou inadiáveis, 

nos Campi da UFABC. Devem ser seguidas as orientações do Plano de retomada 

gradual de atividades presenciais na UFABC.   

 

O uso dos laboratórios deve estar em acordo com as regras vigentes na Universidade 

Federal do ABC, tais como Normas de Segurança para Laboratórios Didáticos da 

UFABC; Regras Gerais de Segurança em Laboratórios; e Portaria 202, de 04 de abril 

de 2013, relativa a Procedimentos de Segurança.  

 

Cada laboratório de pesquisa deve elaborar um Plano de Execução Local 

considerando as orientações constantes neste documento, bem como os cuidados 

específicos característicos de cada laboratório. 

 

Vale a pena ressaltar que o Plano de Execução Local deve contemplar o 

preenchimento de formulário de acesso aos Campi, conforme estabelecido pela 

Divisão de Segurança (ProAP). 

 

As recomendações apresentadas devem ser utilizadas por todos os usuários do 

laboratório, considerando que o caráter coletivo é imprescindível para a segurança de 

todos.  

 

Essas recomendações foram propostas e revisadas por: 

PROPES 

Prefeitura Universitária 

CIBio 

SEST 

 

 

 

 

Formulário Informativo       
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O Formulário Informativo deve ser preenchido e encaminhado para o e-mail 

propes.covid@ufabc.edu.br, juntamente com o Plano de Execução Local.  Essas 

informações correspondem ao resumo de aplicação das recomendações em um 

laboratório específico, e podem ser utilizadas para propor medidas de segurança. É 

recomendado que esse formulário esteja disponível no laboratório para consulta de 

todos os usuários. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DE USO DOS LABORATÓRIOS 

Nome do Laboratório  

Local (Campus / Bloco) 
Identificar o local do laboratório 

 

Responsável (Nome e Contato) 
Dados do docente coordenador 

 

Caráter Emergencial ou Inadiável 
Identificar se o laboratório está incluído para desenvolvimento de 
Pesquisa Emergencial ou justificar a Pesquisa Inadiável 

 

Usuários Docentes* 
Dados dos docentes usuários do laboratório 

 

Usuários Pesquisadores* 
Dados dos pesquisadores colaboradores usuários do laboratório 

 

Usuários Pós-Graduandos* 
Dados dos discentes de pós-graduação usuários dos laboratórios 

 

Número de Usuários Simultâneos 
Identificar quantos usuários podem estar presentes simultaneamente 
nas dependências do laboratório 

 

Agendamento Prévio 
Identificar as regras de agendamento prévio do uso do laboratório, 
respeitando a quantidade de usuários simultâneos 

 

EPIs indicados para o laboratório 
Citar os EPIs recomendados para o acesso ao laboratório de acordo 
com os riscos da atividade a ser realizada e considerando a Covid-
19 

 

Orientações sobre pandemia e informações 
repassadas aos usuários, bem como ciência 
dos usuários de que receberam orientações 
Informações sobre o que é uma pandemia e as consequências foram 
devidamente informadas a todos os usuários do laboratório. 

 

Outras informações  
Informações adicionais, se for o caso. 

 

Solicitação de Limpeza **  
Solicitar a limpeza geral do laboratório pela UFABC. Informar a 
periodicidade desejável. 

 

* Listar todos os usuários que frequentarão o laboratório. Os usuários vacinados podem ser identificados como tal (v), a critério 
do responsável e respeitando a confidencialidade da informação, mesmo esses usuários devem seguir todas as 
recomendações apresentadas. Essa informação não é obrigatória nesse formulário. 

**A periodicidade de limpeza  tem sido semanal – igual à periodicidade antes da pandemia. Pedimos que o laboratório 
demandante coloque a periodicidade desejável, para que a PU verifique se conseguirá atender nas Fases 0 a 2 com regime 
especial dos terceirizados. 

mailto:propes.covid@ufabc.edu.br
smmal
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smmal
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Após o início da atividade, enviar email para limpeza@ufabc.edu.br, solicitando a inclusão do lab na agenda de limpeza.
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Acesso aos Campi 

 

Segundo a Portaria da Reitoria n° 595/2020, publicada no Boletim de Serviço da 

UFABC, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial nas dependências da 

Universidade enquanto perdurar a situação decorrente da pandemia de Covid-19. 

 

O acesso às dependências da UFABC, incluindo os laboratórios, devem ser 

previamente informados à Seção de Segurança Comunitária da ProAP, por meio do 

Formulário de Comunicação de Acesso aos Campi, acessado no lonk: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_E

CmvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform) 

 

O acesso aos laboratórios deve se restringir às situações de extrema 

excepcionalidade e que demandem atividades presenciais, sendo recomendado que 

o acesso seja feito por docentes e/ou discentes que não sejam de grupos de risco. Os 

procedimentos de segurança obrigatórios estabelecidos pela UFABC devem ser 

obedecidos. Acompanhar as informações atualizadas sobre o acesso na página da 

Pró-reitoria de Pesquisa 

 

Realizar a testagem para detecção da Covid-19 na comunidade interna, a testagem 

faz parte dos protocolos previstos no Plano de Retomada das atividades presenciais 

da Universidade e é exclusiva aos membros da comunidade que possuem justificativa 

para frequentar os campi. A Realização de exames para detecção de SARS-CoV-2 é 

para verificar casos de infecção pelo novo coronavírus. A análise utiliza técnica RT-

PCR por meio de amostras de saliva, obtidas com kits para autocoleta, distribuídos 

nos principais pontos de acesso aos campi. Devem realizar o teste todos os 

integrantes da comunidade universitária que necessitem ingressar nas dependências 

da Universidade. Todos que possuem justificativa para frequentar a UFABC durante 

a pandemia realizarão a testagem semanalmente. O kit lacrado em envelope contém 

material esterilizado e instruções para realização do procedimento. 

 

Após a autocoleta, o envelope lacrado contendo a amostra deverá ser depositado em 

urnas específicas. Diariamente, às 14 horas, haverá o recolhimento desses 

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_958.pdf#page=6
https://forms.gle/RzCCX67YKvcqvze16
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compartimentos para análise do material acondicionado no laboratório de agentes 

patogênicos da UFABC (Campus São Bernardo do Campo). 

 

Os resultados serão enviados por email em até 72 horas e serão disponibilizados no 

perfil do usuário na plataforma COVIData-Acompanha, ferramenta virtual para 

monitoramento da pandemia na comunidade da UFABC. Haverá emissão de laudo e 

quem apresentar resultado positivo receberá por meios eletrônicos as devidas 

recomendações epidemiológicas. A informação será compartilhada com a 

Superintendência de Gestão de Pessoas, diretorias de centro e orientadores, 

conforme o caso (se técnico administrativo, docente ou discente). As informações 

mais detalhadas sobre a autocoleta e dúvidas podem ser consultadas através desta 

página https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19/perguntas-frequentes. 

 

Circulação nos Campi 

 

1) Evitar circular pelo Campus, visitando apenas as instalações necessárias ao 

desenvolvimento das atividades de pesquisa: 

a) Leia com atenção as recomendações específicas para o uso de 

sanitários, copa e elevadores; 

b) Essas recomendações estão afixadas nos locais a que se referem; 

2) Evitar o uso de elevadores: 

3) Informar ao responsável (Professor Orientador ou Coordenador do laboratório) se 

você está com sintomas ou diagnóstico de Covid-19. 

 

      ATENÇÃO !!!  A depender da situação da pandemia (índices epidemiológicos tais 

como número de testados positivos entre os usuários acessando so Campi, 

internações/mortes/nova onda), este procedimento pode ser suspenso e orientações 

serão divulgadas. Consultar sempre a página da ProPes 

(https://propes.ufabc.edu.br/). 

 

 

 

 

 

https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19/perguntas-frequentes
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Em caso de Acidente em Serviço  

1. Ligar no ramal de emergência 7007 (internamente) 3356-7007 (fora da UFABC 

2. Ser houver necessidade de encaminhamento ao hospital para atendimento de: 

✓  situações leves, entrar em contato com a Prefeitura Universitária telefone 

7163 e 7160 das 10h00 às 16h00,  

✓ casos graves, ligar para o SAMU, no telefone 192.  

3. Comunicar a SEST/DSQV pelo e-mail sest.sugepe@ufabc.edu.br.  

 

 

Sintomas da Covid-10 

 

1. Em caso de sintomas da Covid-19, o usuário do laboratório deverá procurar 

atendimento médico e orientação nos canais oficiais, inclusive telefone, 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde (pelo telefone 136 ou no site 

https://coronavirus.saude.gov.br/) ou nos canais de comunicação das secretarias 

estadual e municipal de saúde. 

 

2. Em caso de afastamento médico de servidor efetivo e servidor contratado por 

tempo determinado, deverá realizar os procedimentos para encaminhamento do 

atestado de saúde à SUGEPE/DSQV, conforme os procedimentos publicados no 

Portal do Servidor: 

 

Para servidores efetivos: 

https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/manual-do-servidor- 

procedimentos/licença-para-tratamento-da-própria-saúde 

 

Para contratados por tempo determinado: 

https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/manual-do-servidor- 

procedimentos/licenca-para-tratamento-da-propria-saude-professor-visitante- 

temporário 

https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/manual-do-servidor
https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/manual-do-servidor
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