
Formulário 

Informativo

Nome do Laboratório Laboratório de Bioquímica Vascular e Imunologia Cardiovascular

Local (Campus / Bloco) 

Identificar o local do 

laboratório

Santo André/Bloco L - L-308, terceiro andar - Bloco L

Responsável (Nome e 

Contato) Dados do docente 

coordenador

Profa. Cristina Ribas Fürstenau (c.furstenau@ufabc.edu.br) SIAPE 

1061225

Caráter Emergencial ou 

Inadiável. Identificar se o 

laboratório está incluído para 

desenvolvimento de Pesquisa 

Caráter inadiável - são projetos de pesquisa com financiamento FAPESP e 

bolsas de alunos

Usuários Docentes* Dados 

dos docentes usuários do 

laboratório

Cristina Ribas Fürstenau (SIAPE 1061225), Marcela Sorelli Carneiro 

Ramos (SIAPE 1640114)

Usuários Pesquisadores* 

Dados dos pesquisadores 

colaboradores usuários do 

laboratório

Não se aplica

Usuários Pós-Graduandos* 

Dados dos discentes de pós-

graduação usuários dos 

laboratórios

Carolina Victoria da Cruz Junho (RG 5956991722), Carlos Alexandre 

Falconi (RG 322609422), Raquel Neres Silva Santos (RG 491309247), 

Imara Caridad Stable Vernier (RA 21202030922), Giovana Armentano (RA 

11030716), Jefferson Stabile (RG 43.742.516-2)

Número de Usuários 

Simultâneos

Rodízio, 4 usuários no máximo poderão estar no laboratório ao mesmo 

tempo
Identificar quantos usuários 

podem estar presentes 

simultaneamente nas 

dependências do laboratório

4

Agendamento Prévio 

Identificar as regras de 

agendamento prévio do uso 

do laboratório, respeitando a 

quantidade de usuários 

simultâneos

Semanalmente, é feita a programação da lista de usuários por dia, a fim 

de controlar o numero de alunos/dia/horário.

EPIs indicados para o 

laboratório. Citar os EPIs 

recomendados para o acesso 

ao laboratório de acordo com 

os riscos da atividade a ser 

Jaleco de uso restrito ao laboratório, máscara de proteção individual a 

ser trocada a cada duas horas e sapatos fechados. Luvas e óculos de 

proteção conforme as atividades a serem desenvolvidas. Ainda, 

contamos com tapete sanitizante na entrada do laboratório, sabonete 

neutro e álcool em gel 70% para higienização das mãos sempre que 



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.

Além das reuniões semanais, o grupo  do L-308 segue rigorosamente as 

instruções presentes no POP (anexo), disponibilizado para todos os 

alunos e fixado na porta do Laboratório. São fornecidos alcool em gel, 

luvas, avenentais além do tapete sanitizante colocado na entrada do L-

308. 

Outras informações -

Informações adicionais, se for 

o caso.
-

Solicitação de Limpeza **

Solicitação de limpeza semanalmente, no entanto, devido ao rodízio da 

equipe de terceitirzados, agendamos mensalmente a lavagem do 

laboratório, e semanalmente o recolhimento dos lixos. Descartes de lixo 

branco são agendados com a PU, conforme formulário disponível no site, 

e entregues no Biotério


