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I – Considerações iniciais
Este documento apresenta informações referentes às recomendações necessárias para o
uso do Laboratório de Cristalografia e Caracterização Estrutural de Materiais –
LCCEM – localizado no 7º andar do Bloco A, Torre 3 (L704-3), no campus de Santo
André́ da Universidade Federal do ABC (UFABC), durante o período de pandemia de
COVID-19.
II – Acesso aos campi
Segundo a Portaria da Reitoria n° 595/2020, publicada no Boletim de Serviço da UFABC,
é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial nas dependências da Universidade
enquanto perdurar a situação decorrente da pandemia de COVID-19.
O acesso às dependências da UFABC, incluindo o laboratório, deve ser previamente
informado à Seção de Segurança Comunitária da ProAP, por meio do Formulário de
Comunicação
de
Acesso
aos
Campi,
acessado
no
link:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_E
CmvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform).
O acesso ao laboratório deve se restringir às situações de extrema excepcionalidade e que
demandem atividades presenciais, sendo recomendado que o acesso seja feito por
docentes e/ou discentes que não sejam de grupos de risco. Os procedimentos de segurança
obrigatórios estabelecidos pela UFABC devem ser obedecidos. Acompanhar as
informações atualizadas sobre o acesso na página da Pró-reitoria de Pesquisa
(https://propes.ufabc.edu.br/).
III – Procedimentos para testagem e detecção da COVID-19
A testagem para detecção da COVID-19 na comunidade interna faz parte dos protocolos
previstos no Plano de Retomada das atividades presenciais da Universidade e é exclusiva
aos membros da comunidade que possuem justificativa para frequentar os campi. A
realização de exames para detecção de SARS-CoV-2 é para verificar casos de infecção
pelo novo coronavírus. A análise utiliza técnica RTPCR por meio de amostras de saliva,
obtidas com kits para auto coleta, distribuídos nos principais pontos de acesso aos campi.
IV – Acesso ao laboratório
1) Os usuários do laboratório – alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes
– devem ser identificados e o responsável pelo laboratório (Professor Orientador ou
Coordenador de Laboratório) deve autorizar o trabalho em caráter emergencial ou
inadiável.
2) O número máximo de usuários presentes simultaneamente no laboratório é de 10
(dez).
a) Deve ser evitado o trabalho de uma única pessoa; caso isso venha a ocorrer, é
recomendado o acompanhamento, mesmo que remoto, do usuário.

3) Deve ser respeitada a circulação de pessoas de acordo com o recomendado para o
laboratório em questão, evitando aglomeração em seu interior.
4) A utilização do laboratório deve ser previamente agendada (via Agenda Google do
laboratório), e autorizada pelo responsável (Professor Orientador ou Coordenador de
Laboratório), respeitando o número de usuários simultâneos.
a) O laboratório demandante fica sabendo o dia e horário planejado para a execução
dos serviços de limpeza (por exemplo, todas as sextas, a partir das 08 h). Dessa forma, o
planejamento garante que não haja excesso de usuários no horário programado da
limpeza.
b) Será priorizado o rodízio entre os usuários do laboratório, em dias alternados.
c) O acesso e permanência no laboratório deve ser realizado exclusivamente na
situação de agendamento.
d) Não é permitida a entrada de pessoas que não sejam usuários do laboratório.
5) Usuários que apresentem sintomas compatíveis com COVID-19, ou diagnosticados
com COVID-19, ou ainda que tenham tido contato com outras pessoas também
diagnosticadas, devem informar ao responsável (Professor Orientador ou Coordenador de
Laboratório).
a) Esses usuários não devem frequentar a UFABC, sendo o retorno orientado pelo
médico ou seguindo as recomendações da ANVISA, conforme apresentado a seguir.
b) A UFABC deve ser informada por meio do COVID-DATA.

V – Entrada no Laboratório
1) Colocar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório.
2) As máscaras descartáveis devem ser usadas durante no máximo 4 horas;
3) Podem ser utilizadas máscaras descartáveis ou de tecido, e as mesmas devem ser
trocadas se estiverem úmidas ou danificadas;
4) O usuário deve ter pelo menos 1 máscara de reserva;
5) O uso de máscara não reduz ou substitui as demais medidas preconizadas.

