
Plano de execução local - Lab. Evolução e Diversidade III (Lab. 103) / Bloco Delta

INFORMAÇÕES GERAIS DE USO DOS LABORATÓRIOS DE ACORDO COM AS
ORIENTAÇÕES DO PLANO DE EXECUÇÃO LOCAL

Nome do Laboratório: Evolução e Diversidade III

Local (Campus / Bloco): SBC / Delta / Lab. 103

Responsável: Ana Paula de Moraes / ana.moraes@ufabc.edu.br / 11 963099433

Caráter Emergencial ou Inadiável: o laboratório listou em e-mail prévio (de 25 de junho de 2021) a
necessidade de que poucos alunos e docentes têm de realizar atividades pontuais ainda no ano de
2021. Temos mantido um sistema de acesso restrito apenas em casos de manutenção de plantas vivas
e/ou atividades rápidas imprescindíveis (p.ex., organização de materiais para estágio no exterior ou
finalização de manuscritos).

Aproximadamente 15 usuários já expressaram necessidade de realizar novas atividades presenciais no
laboratório ainda em 2021, porém, a ida ao laboratório está condicionada à vacinação destes usuários.

Usuários Docentes: (ana.moraes@ufabc.edu.br, SIAPE 1942586), AnselmoAna Paula Moraes
Nogueira (a.nogueira@ufabc.edu.br, SIAPE 2887832)

Usuários Pesquisadores:

Estagiários de Iniciação Científica externos à UFABC:

Maria C. de Castilho Pauli Barbosa (IC, USP - CPF 373.119.428-70),

Caíque Santos Cortes (IC, USP - CPF 47996573808),

Danilo Alvarenga Zavatin (IC, USP - CPF 37224695890),

Lucas Bartsch (UNIFESP, IC - CPF 479.067.658-77),

Bruna Campos Barbosa (Unifesp, IC - CPF 469916448-03),

Guilherme Victor Mota (Unifesp, IC - CPF 460603308-86),

Estagiários de Iniciação Científica internos da UFABC:

Samara Evangelista da Silva (UFABC, IC - RA: 11202020335)

Maria Izadora Oliveira Cardoso (UFABC, IC - RA: 11202020093)

José Juliano Amorim Silva (UFABC, IC - RA: 11202020074)

Beatriz Favero Bedin (UFABC, IC - RA: 11202021240)

Laura Carolina da Silva Mota  (UFABC, IC - RA: 11201921338)
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Usuários Pós-Graduandos:

Tamiris Daiane Delgado de Lima (doutorado, Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da
Unesp/Botucatu - CPF: 399297668-80),

Luana de Souza Prochazka (doutorado, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e
Meio Ambiente - CPF: 364.062.568-40),

Thayná Juliane Guerra da Silva (mestrado, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e
Meio Ambiente - CPF:  109.713.814-37),

Hugo H. Pitta de Souza (Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade da UFABC -
Matrícula:  21202130855)

Usuários Pós-Doutorandos: Dr. Elton Jonh de Lírio (pós doc UFABC, CPF: 108.558.777-07)

Número de Usuários Simultâneos: máximo de quatro usuários trabalhando dentro do lab.103

Agendamento Prévio: os usuários que precisem ir ao laboratório devem acessar a agenda do ‘lab103’
e marcar os turnos da sua ida ao laboratório (Calendar ID:
c_ck2s4bddanu91ks9o7upt4bikc@group.calendar.google.com / selecione + em Other calendar e cole
a ID. Cada orientador pode adicionar seus alunos ao calendário). Posteriormente devem preencher o
Formulário de Comunicação de Acesso aos Campi. A orientação do laboratório é que
preferencialmente apenas os usuários que já tenham tomado as duas doses de vacina a pelo menos 14
dias podem ir ao laboratório. Na ida à UFABC, os usuários devem se cadastrar na plataforma
COVIdata e fazer o teste para COVID-19 de acordo com as orientações do site
https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19.

EPIs indicados para o laboratório: O acesso ao laboratório não precisa de uso de EPIs. Apenas
segue-se às orientações de uso de máscara, como previsto em lei e pela Portaria da Reitoria n°
595/2020, e de distanciamento social, com cada usuário ocupando, preferencialmente, uma sala do
laboratório. Pede-se aos usuários que deixem as portas abertas para minimizar o contato repetidos dos
usuários nas maçanetas das portas, além de deixar as janelas também abertas para circulação do ar.
Isso garante uma boa circulação de ar dentro do laboratório.

Orientações sobre pandemia: Todas as orientações sobre conduta dentro da UFABC ao longo do
período da pandemia da COVID-19 foram passadas a todos os usuários do Lab. 103. Orienta-se a
todos os usuários a higienizar as mãos periodicamente e o local de trabalho no laboratório antes de
iniciar a atividade, assim como após finalizar o período de trabalho.

Solicitação de Limpeza: Pede-se que siga a limpeza quinzenal como feita previamente.
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