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Plano de Trabalho – FASE 02

Nome do setor/departamento da unidade:

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética

Localização do setor/departamento: 

salas 318C, 211B, 214B, dependências do LAMEB.

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas 
em laboratórios): 

As atividades de pesquisa que serão desenvolvidas  estão vinculadas  ao  projeto 

“Estudo  de  tratamentos  alternativos  para  glioblastoma  multiforme”.  (SIGPEX: 

202107369). As atividades a ser realizadas são consideradas inadiáveis, segundo o 

Guia de Biossegurança e envolvem: (1) cultivo de células e (2) processamento de 

amostras  biológicas  para  futuras  análises.  No  laboratório,  todas  as  normas  de 

segurança  e  distanciamento serão respeitadas,  com uso constante  de  máscara, 

limpeza de mãos, objetos e maçanetas com álcool em gel 70%.

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual  de vacinados 
com ciclo completo:
04
Ciclo vacinal completo – 100%

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota): 
Trabalho presencial
Cláudia Beatriz Nedel Mendes de Aguiar – três doses da vacina
Anderson Togni (aluno de doutorado) – duas doses da vacina
João Victor Krüger Pinto (aluno de mestrado) – duas doses da vacina
Ana CaroliniAdriana da Matta (aluno de mestrado) – duas doses da vacina

Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo  ao setor,  respeitando as 
orientações de distanciamento social:
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04 – Professora e 3 alunos (2 de mestrado e 1 de doutorado)

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:
 De segunda a sexta,  das 08 às  12h e das 14 às  18h (mês de março/2022 até  
17/04/22).

Data: 16 de fevereiro de 2022
Direção da Unidade/Chefia Imediata:

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