LABORATÓRIO:
Laboratório de Compostos Bioativos (LACOMB) L602 / L604, Bloco L - Campus
Santo André / SP
RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO: Prof. Vani Xavier de Oliveira Junior
Tel.: (11) 99695-7199
CARATER EMERGENCIAL: Enquadrado – Pesquisa COVID; Pesquisa
inadiável; Pesquisa com empresa.
FREQUENTADORES: 11 usuários
(V) – usuários vacinados até a data de hoje
USUÁRIOS DOCENTES:
Prof. Vani Xavier de Oliveira Junior - (V)
USUÁRIOS - PESQUISADORES
Dra. Cibele Nicolaski Pedron – UNIFESP (PC UFABC) - (V)
Cyntia Silva de Oliveira – UNIFESP (PC UFABC) - (V)
Dra. Dânya Bandeira Lima – UFC (PC UFABC) - (V)
Renan Floriano da Silva – UNIFESP (PC UFABC) - (V)
Ana Laís Bignotto da Rocha – UNIFESP - (V)
Roberta Brandao Mendes – UNIFESP - (V)
Alessandro Teixeira Chaves - UNIFESP - (V)
USUÁRIOS - GRADUANDOS E POS-GRADUANDOS
Katielle Albuquerque Freire – UFABC - (V)
Lucas Melo Bosquetti - UFABC - (V)
Caroline Martins Dominguez – UFABC - (V)
NÚMERO DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS: 6
AGENDAMENTO PRÉVIO: já pré-estabelecido por usuário e grupo de pesquisa
divididos em dias e turnos.
EPIs INDICADOS: Máscara, Óculos de segurança, Avental e Luvas

Orientações sobre pandemia e informações repassadas aos usuários, bem como
ciência dos usuários de que receberam orientações:
Usuários já orientados e cientes dos protocolos e da realização de testes.
Orientações básicas: higienizar os sapatos no tapete sanitizante antes de ingressar no
laboratório; higienizar as mãos com álcool gel, disponível nas bancadas de trabalho; trocar
a máscara utilizada durante o trajeto até a universidade por uma máscara descartável,
disponibilizada no laboratório (as máscaras não poderão ser removidas sob nenhuma
hipótese, durante a sua permanência no interior do laboratório). O primeiro aluno a
ingressar no laboratório deverá abrir todas as janelas possíveis, e o último aluno deverá
fechá-las; limpar as bancadas com álcool 70% antes e após iniciar as atividades; cobrir
teclados de computadores com filme plástico (os quais deverão ser substituídos
semanalmente), e deverão ser limpos com álcool 70% antes e após o uso, assim como os
botões de inicialização da tela e da CPU; colocar luvas antes de manusear equipamentos
como: balança, sintetizador, centrífuga, estufa, banho de ultrassom, espectrômetros,
HPLCs etc, não utilizando as mesmas luvas no manuseio dos demais experimentos.
SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA: limpeza quinzenal.

