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Plano de Trabalho – FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade: Laboratório de Embriologia Molecular e câncer/ 
BEG/CCB 
 
 
Localização do setor/departamento: Departamento Biologia Celular Embriologia e Genética 
– Bloco B – Sala 313; Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Campus Universitário 
– Trindade; CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC Brasil 
Telefone: (48) 3721-9754. 
O acesso ao prédio será pela porta principal do Bloco A.  
 
 
Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em 
laboratórios): As atividades do laboratório estão associadas a projetos de pesquisa em 
andamento, devidamente registradas nos sistemas próprios da UFSC (SIGPEX: 201912853) 
e com autorização desde agosto de 2020 por comissão estabelecida pela Direção do CCB.  

A nossa atividade esta relacionada diretamente com o tratamento laboratorial de 
espécimes, amostras humanas (em atenção as atividades consideradas como essenciais e 
inadiáveis no guia de biosegurança pag 14 e 15), como passo a descrever a seguir: 

As características Histopatológicas que procuramos são pouco frequentes e difíceis de 
achar (8-10 pacientes por ano) no contexto da cidade de Florianópolis e do banco de 
tumor do IDAP, por isso quando recebemos um relatório do IDAP com cânceres de 
interesse do projeto, nos mobilizamos o mais rápido possível para ter acesso às amostras. 

O fato de agir rápido facilita a localização do paciente, assinatura dos TLCE, e isto facilita o 
acesso a biopsias secundárias. Proceder desta maneira ajuda porque muitos dos pacientes 
do IDAP são de fora da capital e a idéia é recrutar o paciente enquanto ainda esta em 
tratamento em Florianópolis. Esperar por muito tempo (2 meses de retardo) nos levou a 
perder muitos pacientes que voltaram para o interior do estado e perdemos a 
possibilidade de analisar um número importante de amostras. Não tenho recursos para 
providenciar a assinatura dos TLCE fora de Florianópolis. 

Finalmente, agindo desta maneira rápida, estamos tentando evitar ao máximo a dispensa 
do TLCE, seguindo recomendações do parecer do CEP-UFSC 34550, referente ao nosso 
projeto em 2012, onde foi solicitado expressamente pela comissão de ética, para evitar a 
dispensa de TLCE por óbito do paciente, nos nossos projetos. 

Também, ajuda na nossa justificativa, a experiência do nosso laboratório, na qual a análise 
e a expressão, das proteínas desenvolvimentais, é melhor, quanto menos tempo ficar 
guardada no banco de biopsias. O que reforça a intenção de agir rápido quando 
determinados tipos de biopsias ficam a disposição no IDAP. 
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Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com ciclo 
completo:  
 
1 servidor com ciclo vacinal completo 
 
Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
 
Gonzalo Jaime Cofre Cofre em modo presencial 
 
Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as orientações de 
distanciamento social: 
 
Somente 1 pessoa terá acesso simultâneo ao setor e por tanto respeitando o 
distanciamento social. 
 
Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de 
permanência diária de cada pessoa no local:  
 
Prof Gonzalo Jaime Cofre Cofre 1352110 
Durante a fase 2 (março e abril de 2022) 
Segunda-feira 13hr-21hr 
Terça feira      13hr-21hr  
Quarta-feira   8hr-18hr 
Quinta-feira   13hr-21hr 
Sexta-feira     8hr-18hr 
 

 
 
 
 
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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