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Plano de Trabalho – FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade: 
Laboratório de Neurobiologia de Invertebrados/Laboratório de Reprodução e 
Toxicologia – Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética (BEG) 

Localização do setor/departamento:  
O laboratório se localiza no 3º andar, bloco C, sala 316C da ala nova do Centro de 
Ciências Biológicas (CCB). Para chegar até o laboratório, será realizado o seguinte 
percurso: entrada na ala nova do CCB pela porta lateral do bloco A, seguindo para 
as escadas que conduzem ao 3º andar e, posteriormente, para a direita no bloco C, 
até chegar ao último laboratório, ao final do corredor a direita, que é o Laboratório 
de Neurobiologia de Invertebrados/Laboratório de Reprodução e Toxicologia. 

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas 
em laboratórios):  
As atividades que serão desenvolvidas incluem as análises de qualidade espermática 
e o processamento histológico de material biológico proveniente de roedores, após 
inclusão em parafina, e análise de dados. Estas atividades estão contempladas nos 
Projetos de Pesquisa registrados no SIGPEX com número 201902313 e 202019483, 
intitulados “Efeitos do tratamento hipolipemiante na reprodução de ratos Wistar” e 
“Exposição de camundongos Swiss ao piriproxifeno: avaliação da toxicidade 
reprodutiva e da fertilidade masculina e feminina”, respectivamente. 

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com 
ciclo completo: 
A atividade será desempenhada por mim, Prof. Gabriel Adan Araujo Leite, por 
minhas orientadas do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do 
Desenvolvimento (PPGBCD), Tainara Fernandes de Mello e Alice Santos da Silva, por 
meu orientado de iniciação científica, João Victor Ramos da Cruz, e por minhas 
orientadas de TCC, Julia Schubert Sengl de Souza e Ana Beatriz Goedert, totalizando 
seis servidores/alunos. 
Sobre os dados da vacinação: 
- Prof. Gabriel Adan Araujo Leite: Tomou as três doses da vacina contra a Covid-19 
(AstraZeneca em junho e agosto, e Pfizer em dezembro de 2021). 
- Tainara Fernandes de Mello: Tomou duas doses da vacina contra a Covid-19 (Pfizer 
em agosto e outubro, com previsão de terceira dose para fevereiro de 2022). 
- Alice Santos da Silva: Tomou as três doses da vacina contra a Covid-19 (CoronaVac 
em agosto e setembro, e Pfizer em janeiro de 2021). 
- João Victor Ramos da Cruz: Tomou duas doses da vacina contra a Covid-19 (Pfizer 
em agosto e novembro, com previsão de terceira dose para março de 2022). 
- Julia Schubert Sengl de Souza: Tomou duas doses da vacina contra a Covid-19 
(Janssen em julho e dezembro, com previsão de terceira dose para abril de 2022). 
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- Ana Beatriz Goedert: Tomou duas doses da vacina contra a Covid-19 (Pfizer em 
agosto e outubro, com previsão de terceira dose para fevereiro de 2022). 

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
O Prof. Gabriel e suas mestrandas (Tainara Fernandes de Mello e Alice Santos da 
Silva) desenvolverão atividades presenciais e remotas (20h presenciais/20 horas 
remotas). Os demais orientados (João Victor Ramos da Cruz, Julia Schubert Sengl de 
Souza e Ana Beatriz Goedert) vão realizar 12h de atividades presenciais e as demais 
atividades serão realizadas de forma remota. 

Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as 
orientações de distanciamento social: 
O acesso simultâneo máximo ao laboratório será de três pessoas, respeitando as 
orientações de distanciamento social e uso de EPIs.  

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:  
Gabriel Adan Araujo Leite: 20 horas/semanais, no horário das 13 às 18 horas, nas 
segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, do dia 01 de março até 
o dia 17 de abril de 2022.  
Tainara Fernandes de Mello: 20 horas/semanais, no horário das 13 às 18 horas, do 
dia 01 de março até o dia 17 de abril de 2022. 
Alice Santos da Silva: 20 horas/semanais, no horário das 13 às 18 horas, do dia 01 de 
março até o dia 17 de abril de 2022. 
João Victor Ramos da Cruz: 12 horas/semanais, no horário das 13 às 18 horas, do dia 
01 de março até o dia 17 de abril de 2022. 
Julia Schubert Sengl de Souza: 12 horas/semanais, no horário das 13 às 18 horas, do 
dia 01 de março até o dia 17 de abril de 2022. 
Ana Beatriz Goedert: 12 horas/semanais, no horário das 13 às 18 horas, do dia 01 de 
abril até o dia 17 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 
Data: 15 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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