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Plano de Trabalho – FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade: 
 
Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal (LRDA)/Depto Biologia Celular, 
Embriologia e Genética (BEG).     
 

Localização do setor/departamento:  
 
Centro de Ciências Biológicas (CCB)/Depto BEG.  
 

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em 
laboratórios):  
 
Atividade presencial no Laboratório de Reprodução e Desenvolvimento Animal (LRDA) se 
faz necessária para a manutenção periódica dos aquários para camarões-de-água-doce. A 
manutenção inclui fornecimento de ração para os camarões, análise de embriões (caso 
ocorra a reprodução), remoção de animais mortos (caso ocorra), limpeza e troca de água 
dos aquários, acompanhamento do fornecimento contínuo de oxigênio. Caso ocorra a 
reprodução, a qual é natural e não induzida, os embriões precisam de acompanhamento 
sistemático e processamento inicial para as análises celulares e moleculares futuras.  
 

Além dessas atividades, será necessário auxiliar orientandos de PG em fase intermediária e 
final de Curso no processamento de amostras biológicas. Essas amostras estão 
armazenadas no Laboratório (SIGPEX n. 201703144, 202004431 e 202015035) e se não 
forem processadas podem ser perdidas. O processamento ocorrerá no LRDA e LAMEB/CCB. 
Para otimizar, essa atividade será realizada no mesmo dia em que for realizada a 
manutenção dos aquários.   
 

Durante a realização das atividades será mantido o distanciamento pessoal, a utilização de 
máscara e higienização das mãos com álcool gel 70% (frascos disponíveis na entrada do 
Laboratório). Ainda, o laboratório possui pias com água corrente e sabonete líquido para a 
lavação frequente das mãos.    
 
Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com ciclo 
completo: 
 
- Servidor docente: 01 – ciclo com 3ª dose de vacina  
- Estudantes de PG:  06 – dos quais 04 já estão com a 3ª dose e 02 receberão a 3ª dose ainda 
no mês de fevereiro/2022.  
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Das 07 pessoas relacionadas nessa solicitação, 71% delas apresentam ciclo vacinal completo 
(3 doses recebidas) e 29% apresentam duas doses (com previsão imediata da 3ª dose). 
 

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
 
- Servidora docente:  
     Profa Evelise Nazari:   
A atuação prevista prevê 50% da carga horária em atividades presenciais de pesquisa e 
orientação e 50% da carga horária em atividades remotas, referentes às atividades 
didáticas, administrativas e de participação em bancas, a saber:  
- atuação presencial para as atividades de laboratório e orientação de projetos de 
dissertação e tese; 
- atuação presencial para parte das atividades administrativas de coordenação de Curso de 
PG, que envolvem a SIPG;  
- atuação remota para as aulas na graduação, referentes à conclusão do semestre 2021.2; 
- atuação remota para parte das atividades administrativas de coordenação de Curso de PG. 
 
- Estudantes de PG:   

- Eloiza Dal Molin – mestranda 
- Giuliam Katia Strucker – doutoranda  
- Maico Roberto Luckmann Rodrigues da Silva – doutorando 
- Méllanie Ferreira – mestranda 
- Nathália Ronconi Zilli Krüger – doutoranda 
- Yasmin Patel – mestranda  
 

Atuação em atividades presenciais de Laboratório, de acordo com as escalas internas de 
trabalho, mantendo as regras sanitárias. 
 

Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as orientações 
de distanciamento social: 
 
- Docente: 01 
  
- Estudantes de PG: 06  
 
Durante a realização das atividades será mantido o distanciamento pessoal, a utilização de 
máscara e higienização das mãos com álcool gel 70% (frascos disponíveis na entrada do 
Laboratório). Ainda, o laboratório possui pias com água corrente e sabonete líquido para a 
lavação frequente das mãos. 
 

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de 
permanência diária de cada pessoa no local:  
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A escala de trabalho apresentada a seguir compreende o período de 16/02 a 17/04/2022: 
 

 
  
  

 
Data: 16/02/2022 
 
 
 
 
 
Data: 
Direção da Unidade/Chefia Imediata: 
 
 
 
 
 
 
Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sitio/portal eletrônico 

Docente/pós-graduandos 

2as feiras 3as feiras 4as feiras 5as feiras 6as feiras 

Mat 

4 horas 

Vesp  

4 horas 

Mat  

4 horas 

Vesp 

4 horas 

Mat 

4 horas 

Vesp 

4 horas 

Mat 

4 horas 

Vesp 

4 horas 

Mat 

4 horas 

Vesp  

4 horas 

Profa Evelise Nazari  X  X  X  X  X 

Mestranda Eloiza Dal Molin  X  X  X  X  X 
Doutoranda Giuliam Strucker X  X  X  X  X  

Doutorando Maico da Silva X X X X X X X X X X 
Mestranda Méllanie Ferreira X X X X X X X X   

Doutoranda Nathália Kruger     X X X X X X 
Mestranda Yasmin Patel X  X  X  X  X  
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