
PLANO DE EXECUÇÃO LOCAL 

LABORATÓRIO DE NEUROBIOLOGIA DO COMPORTAMENTO 

L601-2 – Bloco A, Torre 2  -  CAMPUS SANTO ANDRÉ 

Docente responsável: Profa. Dra. Elizabeth Teodorov (elizabeth.teodorov@ufabc.edu.br) 

 

O presente Plano de Execução Local foi construído de modo a garantir a segurança de todos os 

usuários (discentes de pós-graduação) bem como determinar as ações de prevenção para reduzir o 

risco de transmissão e infecção da COVID-19 durante a execução de atividades de pesquisa. Esse 

Plano de Execução também está disponível para consulta dentro do L601-2.  

É permitida a presença de até 5 (cinco) usuários simultaneamente no ambiente, incluindo a 

docente responsável, sendo condição obrigatória o esquema vacinal completo (duas doses ou dose 

única). O comprovante de vacinação deverá ser encaminhado para a docente responsável pelo L601-

2. O agendamento para acesso ao L601-2 deverá ser realizado previamente bem como realizar o envio 

do formulário de acesso disponível na página da ProAP. Esse plano de execução contempla como 

usuários, exclusivamente, discentes regularmente matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFABC. 

Para fins de execução do plano, o L601-2 contará com: 

✓ Informativos atualizados sobre Covid-19, sendo impressos e disponibilizados pelo laboratório; 

✓ limpeza semanal conforme disponibilidade da equipe de limpeza. Neste dia não será permitido 

o acesso ao laboratório dos usuários concomitante à equipe de limpeza; 

✓ álcool em gel 70% disponibilizado na entrada no laboratório, bem como próximo às pias 

juntamente com álcool 70% e sabonete líquido para higienização pessoal e de todo o ambiente, 

compreendendo equipamentos, bancadas entre outros; 

✓ papel toalha descartável. 

Todos os usuários do L601-2 deverão obrigatoriamente: 

✓ preencher e encaminhar o Formulário De Comunicação de Acesso aos Campi por meio do 

documento disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_ECmvbaTCO

mOQrPoLPVg/viewform  

✓ realizar a testagem para detecção de Covid, com o kit disponibilizado no térreo vermelho do 

Bloco A; 

✓ acompanhar todas as atualizações sobre acesso aos campi disponíveis nos sites da ProAP e 

ProPes; 

✓ preencher o COVI-Data Acompanha (https://covidata.ufabc.edu.br/acompanha); 

✓ organizar os trabalhos para que em nenhuma hipótese um usuário permaneça sozinho no 

laboratório; 

✓ ler o documento “PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19”, elaborado em 

conjunto pela PROPES/Prefeitura Universitária/CIBio/SEST da UFABC. 

Local de Aplicação: Laboratório de Neurobiologia do Comportamento, L601-2, Torre 2, Bloco A, 

Campus Santo André 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_ECmvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_ECmvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform
https://covidata.ufabc.edu.br/acompanha


Regras gerais para utilização do Laboratório de Neurobiologia do Comportamento – L601-2 

 

1. O acesso ao laboratório é restrito aos usuários que irão realizar atividades experimentais. 

2. É expressamente proibida a entrada de pessoas não vinculadas diretamente ao laboratório. 

3. É expressamente proibido o consumo de alimentos (incluindo café) durante a permanência no 

laboratório. 

4. Ao chegar ao laboratório, mochilas, bolsas e demais itens pessoais deverão permanecer trancados 

nos armários disponibilizados na antesala do laboratório;  

5. É permitida a entrada de itens como laptops e cadernos. 

6. É expressamente proibido permanecer no laboratório para outros fins que não sejam diretamente 

associados à pesquisa em desenvolvimento (por exemplo, uso de equipamento ou testes experimentais) 

7. Será permitida a presença de, no máximo, 5 usuários simultaneamente no laboratório, observando-

se as regras de manter todas a janelas abertas e da porta de entrada, para livre circulação de ar. 

8. Todos os usuários deverão comunicar a ida ao laboratório ao(a) orientador(a) e à coordenadora do 

laboratório. 

9. Todos os usuários são responsáveis em reportar ao(a) orientador(a) e à coordenadora do laboratório 

caso tenha tido contato com pessoas diagnosticadas positivas para COVID-19, assim como relatar 

qualquer sintoma característico de contaminação por SARS-COv-2. Em ambos os casos, o usuário 

deverá permanecer em isolamento, sendo proibido o acesso ao L601-2 (mesmo com a testagem 

realizada na UFABC apontando resultado negativo) por 15 dias. 

10. Ao acessar o laboratório L601-2 cada usuário deverá: 

a. colocar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório e permanecer com a mesma todo o 

tempo (PFF2 ou N95 – não serão permitidas máscaras de tecido); 

b. higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% (caso necessite sair do laboratório realizar 

novamente os procedimentos de higienização); 

c. conversar somente o necessário; 

d. manter distância mínima de 1,5m do outro usuário que esteja usando simultaneamente o laboratório; 

e. limpar todas as estações de trabalho com álcool 70% (quando do início das atividades e ao finalizá-

las); 

f. manter os cabelos sempre presos e usar toucas próprias do laboratório; 

g. usar luvas descartáveis. 

h. realizar o descarte adequado do lixo em sacos pretos e/ou brancos (resíduo biológico). Resíduos 

perfurocortantes deverão ser descartados em recipiente específico (caixa Descarpack). 

11.Cada usuário é responsável pela aquisição de sua própria máscara (PFF ou N95) e jaleco. Demais 

EPIs serão fornecidos pelo(a) orientador(a).. 

12. Qualquer situação de urgência e emergência, bem como qualquer sintoma relacionado à COVID-19 

deve ser comunicada IMEDIATAMENTE à coordenadora do laboratório 

(elizabeth.teodorov@ufabc.edu.br) 


