Plano de Execução Local – Casa de Vegetação - SBC
Local (Campus / Bloco): UFABC-SBC, o lado do bloco Delta
Responsáveis: Anselmo Nogueira/ a.nogueira@ufabc.edu.br / tel:11-98602 2566
Hana Paula Masuda (hana.masuda@ufabc.edu.br)

Informações iniciais
O presente plano estará́ disponível para consulta dentro da casa de vegetação, em local
acessível.
__________________________________________________________________________
Número de usuários e agendamento
•

Será́ permitida a presença de até 4 (quatro) pessoas no ambiente da casa de vegetação
em cada período agendado, com agendamento prévio dos usuários a ser realizado
junto a coordenação da casa de vegetação.

•

Somente será́ permitido o agendamento de usuários que tiverem tomado duas doses
ou a dose única das vacinas para COVID-19.

__________________________________________________________________________
Caráter Emergencial ou Inadiável:
•

A casa de vegetação (CV) registra a necessidade de que alguns alunos, pesquisadores
e/ou docentes realizem atividades de pesquisa ainda no ano de 2021. Alguns projetos
já aprovados em agências de fomento ou com financiamento por meio de parcerias com
outras empresas/instituições ou/e vinculados a projetos de pós-graduação necessitam
do cultivo, manutenção e manipulação experimental de plantas vivas. Pelo menos,
quatro usuários já expressaram necessidade de realizar atividades presenciais neste
momento de 2021 na casa de vegetação, com provável prosseguimento dessas
atividades em 2022.

________________________________________________________________________
Estrutura da casa de vegetação para acesso no período
A casa de vegetação contará com:
•

Limpeza quinzenal, quando não será permitida o uso da CV. A data da limpeza estará́
marcada na planilha de agendamento (previsão: terças-feiras);

•

sabonete líquido, álcool gel 70% disponibilizado em nicho acima da pia

para higienização pessoal e dos ambientes de uso (bancadas, equipamentos
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etc.);
•

papel toalha para limpeza geral, disponibilizado;

•

informações diversas sobre o COVID-19 e formas de prevenção (manter
distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros entre um usuário e outro; uso constante e
correto de máscaras;

•

Os usuários que desrespeitarem qualquer um dos itens serão advertidos e a
reincidência acarretará suspensão do uso da casa de vegetação por tempo
indeterminado.

________________________________________________________________________
Procedimentos para acesso ao campus:
Independentemente da atividade na casa de vegetação, o usuário da UFABC deverá
seguir os procedimentos de uso das dependências da Universidade, atualizados
constantemente, dentre os quais destaca-se:
• Cadastro e acompanhamento na plataforma COVIData
(https://covidata.ufabc.edu.br/acompanha);
• Realização da testagem para detecção da COVID-19 no próprio campus;
• Acompanhar

as informações atualizadas sobre o acesso na página da PROPES

(https://propes.ufabc.edu.br/);
• Acompanhar
•O

as atualizações em https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19;

acesso às dependências da UFABC, incluindo a casa de vegetação, devem ser

previamente informados à Seção de Segurança Comunitária da ProAP, por meio do
Formulário de Comunicação de Acesso aos Campi
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ
_ECmvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform).
__________________________________________________________________________
Procedimentos a serem seguidos no interior da casa de vegetação
Os usuários deverão:
• Guardar objetos pessoais nos armários disponibilizados na antecâmara da casa de vegetação;
• Permanecer de máscara corretamente posicionada o tempo todo, independentemente da
atividade ou da presença de outras pessoas;
• Manter distância mínima de 1,5m de outras pessoas;
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• Excepcionalmente devido a pandemia, quando se estiver processando materiais na antecâmara
da casa de vegetação recomenda-se que a porta mais externa permaneça aberta. Não abrir as duas
portas ao mesmo tempo para evitar contaminação do espaço que abriga as plantas.
• Organizar adequadamente todo o material utilizado dentro da casa de vegetação, nomeando
corretamente os materiais com a colocação de etiquetas com nome, telefone e email do responsável
imediato pelos materiais;
• Nunca mexer no quadro de funcionamento da casa de vegetação;
• Informar os responsáveis pela casa de vegetação (Anselmo Nogueira/ a.nogueira@ufabc.edu.br /

tel:11-98602 2566) em caso de qualquer mudança no funcionamento da mesma ou perceber defeitos
ou problemas em sua manutenção, limpeza ou contaminação;
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