
Laboratório L407-3, Bloco A, campus Santo André 

BIOLOGIA QUÍMICA 

Responsável: Prof. Dr. Joao Henrique Ghilardi Lago 

 

ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFABC AUTORIZADOS A 

FREQUENTAR O LABORATÓRIO  

 

1. Daniela Costa Tristao (RA 21202120405) 

2. Marina Monroe Goncalves (RA 21202020846) 

3. Carlos Hernique Totini dos Santos (RA 23202130895)  

4. Ivanildo Afonso de Brito (RA 23202020854) 

5. Eric Umehara (RA 23202020852) 

6. Kaio Souza Gomes (RA 23201920805) 

7. Matheus Lopes Silva (RA 23201920606) 

8. Fernanda Thevenard dos Santos (RA 23201831238) 

 

VALE SALIENTAR QUE TODOS OS ALUNOS ESTÃO DEVIDAMENTE 

VACINADOS COM, PELO MENOS, DUAS DOSES. 

 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITARIA ADOTADOS NO 

LABORATORIO 

 

- Uso obrigatório de máscara N95 ou PFF2 ajustada ao nariz e boca. Em 

hipótese alguma a máscara deve ser retirada. As máscaras devem cobrir boca 

e nariz e não apresentarem folgas. 

 

- Uso de óculos de segurança, óculos de grau ou escudo facial de acrílico 

(proteção dos olhos). 

 

- Uso de jalecos limpos e cabelos presos. 

 



- Lavagem de mão, punho e antebraço por 20-30 segundos no mínimo ao chegar 

ao laboratório e cada vez que reentrar, lavagem com sabonete líquido 

antisséptico PROTEX. 

 

- Proibido alimentar-se no recinto. 

 

- Janelas e portas abertas para permitir a ventilação quando pessoas estiverem 

no local. Elas são fechadas ao sair do laboratório para evitar entrada de insetos. 

 

- Tempo de permanência no laboratório: em regime de revezamento, no máximo 

4 (quatro) pessoas por turno. Tratando-se de um laboratório com material 

químico, não é aconselhável ficar sozinho, e sim no mínimo 2 pessoas no local. 

 

- Distanciamento de, no minimo, 1,5 metros entre as pessoas. 

 

- Proibido compartilhar materiais, usar computador pessoal apenas. 

 

- Limpar as bancadas com álcool gel antes e após terminar os experimentos. 

 

- Usar álcool gel nas mãos com frequência. 

 

- Comunicar ao docente responsável qualquer sintoma, ou caso de COVID em 

pessoa próxima, e realizar o teste de COVID19 com periodicidade apresentando 

o resultado ao docente orientador responsável. 

 

- ao frequentar o laboratório, as pessoas se comprometem em seguir regras de 

distanciamento social fora do recinto em sua vida particular. 

 

- O laboratório deverá ser limpo pela equipe de limpeza em periodicidade a ser 

combinada, de modo que seja adequado tanto à manutenção da higiene do 

laboratório quanto ao escalonamento da equipe pela UFABC. 

 

* Os protocolos de segurança sanitária estão em acordo com regras da OMS, e 

desde abril de 2020 os mesmos vêm sendo seguidos rigorosamente. 


