
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

GABINETE DA REITORIA

Plano de Trabalho – FASE 02

Nome do setor/departamento da unidade:
Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética (CCB)

Localização do setor/departamento:
CCB ala Córrego Grande, Bloco C, 3º andar, salas 306C e 307C

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas 
em laboratórios):
- Preparação de aulas teóricas
- Preparação de aulas práticas com manipulação de equipamentos de laboratório 
de Biologia Molecular (pipetas, plásticos, vidraria, centrífuga, termociclador, etc)
- Elaboração de relatório de estágio pós-doutoral
- Redação de artigo de revisão
- Redação de artigo de pesquisa
- Ministração de aulas em modo remoto
- Realização de reuniões em modo remoto
- Publicação dos trabalhos apresentados pelos alunos da disciplina internacional As 
Línguas da Ciência
- Orientação de alunos em projetos de extensão em modo remoto

Número de servidores  lotados/localizados no setor e percentual  de vacinados 
com ciclo completo:
Um (1) com vacinação completa e com dose de reforço (total de 3 doses)

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):
André de Avila Ramos, em modo presencial

Quantidade de pessoas  que terão acesso simultâneo ao setor,  respeitando as 
orientações de distanciamento social:
Apenas duas, o Prof. André de Avila Ramos e o monitor da disciplina BEG7013, 
Ohanez  Mamigonian  (caso  ele  esteja  de  acordo  e  apresente  todos  os 
comprovantes vacinais necessários).

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:
André de Avila Ramos (5 dias por semana / 8 horas diárias)
De segunda a sexta-feira, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Ohanez Mamigonian (1 dia por semana / 3 horas semanais)
Terças-feiras, das 09:00 às 12:00 horas

Data:
Direção da Unidade/Chefia Imediata:

Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sitio/portal eletrônico
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