Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS

Formulário Informativo
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 recomendaçõesem um
laboratório específico, e podem ser utilizadas para propor medidas de
segurança.
Nome do Laboratório
Laboratório de Morfofisiologia Experimental

Local (Campus / Bloco)
L104, Bloco Delta, Campus SBC

Responsável (Nome e Contato)
Carlos Alberto-Silva, carlos.asilva@ufabc.edu.br, 11 959016929

Caráter Emergencial ou Inadiável
Experimentos que envolvem criogenia; Experimentos de alunos de pós-graduação com prazos para a defesa;

Usuários Docentes*
Carlos Alberto-Silva (v)
Daniel Carneiro Carretiero (v)
Fúlvio Rieli Mendes (v)
Maria Camila Almeida (v)

Usuários Pesquisadores*
Não há.

Usuários Pós-Graduandos*
Cátia Melo (v)
Halyne Queiroz Pantaleão (v)
Victor Distefano Wiltenburg (RA 11041011)
Gabriela Morales Lima (RA 21033516)
Cristiane dos Santos Costa (RA 451858906)

Número de Usuários Simultâneos
2

Agendamento Prévio
Agendamento será feito por grupo de WhatsApp do Laboratório.

EPIs indicados para o laboratório
Uso de máscaras durante a permanência no laboratório; uso de jalecos de manga comprida; luvas cirúrgicas
descartáveis, quando necessário;
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Orientações sobre pandemia e informações repassadas aos usuários, bem
como ciência dos usuários de que receberam orientações
Conforme informações disponibilizadas no documento protocolos de biossegurança para o acesso e permanência
nas dependências do L104, Bloco Delta, campus SBC (disponibilizado à Propes).

Outras informações
Não há.

Solicitação de Limpeza **
Limpeza semanal.

* 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 Fases0 a 2 com
regime especial dos terceirizados.
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