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Plano de Trabalho – FASE 02 – a partir de 14 de fevereiro 

Nome do setor/departamento da unidade:
Laboratório de Células-tronco e Regeneração Tecidual (LACERT/UFSC)

Localização do setor/departamento:
Centro  de  Ciências  Biológicas,  Departamento  de  Biologia  Celular, 
Embriologia  e  Genética,  bloco B.  O Laboratório  apresenta  área total  de 
115,84m² subdividido em salas independentes (salas n° 110; 111 e112 com 
área de 26,8m²; 56,24m² e 32,8m², respectivamente) as quais apresentam 
ainda  divisões  internas.  Integra  também o  laboratório  o  Biotério  setorial 
(BIO037/UFSC), com área de 32,31m², e a sala 317, com aproximadamente 
10m2, ambos localizados no Bloco C
O acesso se dá pela portaria do bloco A, onde há controle de acesso.

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

Serão realizadas atividades de pesquisa e extensão relacionadas aos 
projetos:

1- Aplicação terapêutica de células-tronco mesenquimais na medicina 
veterinária e manutenção de biobanco – Parte II (Extensão – Sigpex 
201917344),  e Avaliação da aplicação terapêutica de células-tronco 
mesenquimais  na  reparação  de  lesões:  ensaio  clínico  e  estudo 
multicêntrico  em  animais  de  companhia  (Pesquisa  Sigpex 
201904310).

2- Secretoma  de  células  estromais  mesenquimais:  caracterização  e 
mecanismos de ação associados aos seus efeitos na regeneração 
tecidual (Pesquisa – Sigpex 202116425).

3- Avaliação da Terapia Celular do Reparo Cutâneo. (Sigpex 
201911952).

4- Estudo sobre mecanismos associados às malformações induzidas 
pelo ZIKV (Sigpex 201805001)

5- Efeito do secretoma de células estromais mesenquimais na 
regeneração do folículo piloso: ênfase na modulação das vias de 
sinalização Wnt e Hippo (Sigpex 202001213)

Número de servidores  lotados/localizados no setor e percentual  de vacinados 
com ciclo completo:
3 servidores docentes, todos com o ciclo vacinal contra SARS-Cov2 completo

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):
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1. Andréa Gonçalves Trentin (Professor): presencial e remoto
2. Ricardo Castilho Garcez (Professor): presencial e remoto
3. Talita da Silva Jeremias (Professor): presencial e remoto

Quantidade de pessoas  que terão acesso simultâneo ao setor,  respeitando as 
orientações de distanciamento social:

A área do laboratório (115,84m²) possui capacidade para até 30 pessoas 
respeitando o distanciamento social.
Por questões de segurança será limitada a lotação máxima de 12 pessoas 
com acesso simultâneo ao setor.

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:

-  Andréa  Gonçalves  Trentin:  sala  111B  período  integral  (2ª  a  6ª  feira 
matutino e vespertino)
-  Ricardo  Castilho  Garcez:  sala  110B  –  período  integral  (2ª  a  6ª  feira 
matutino e vespertino)
- Talita da Silva Jeremias: sala 111B e 317C – 2ª, 4ª e 6ª feiras no período 
vespertino
- Maiara Marques da Silva:  sala 111B às 3ª e 5ª feiras no período matutino.
- Nathali Parise Taufer: sala 110B às 2ª, 4ª e 6ª feiras no período matutino.
-  Camila  Santos  de Souza:  sala  110B às  2ª,  4ª  e  6ª  feiras  no período 
vespertino.
- Peterson Cruz: sala 110B às 3ª e 5ª feiras no período matutino.
- Daniely Ramos da Luz: sala 110B às 3ª e 5ª feiras no período vespertino.
- Karynne Lins Brito:  sala 111B às 2ª, 4ª e 6ª feiras no período vespertino.
- Carmen Sperlich: sala 111B às 2ª, 4ª e 6ª feiras no período matutino.
- Monique Coelho Bion: sala 111B às 3ª e 5ª feiras no período matutino.
-  Victor  Juan  de Souza Lima:   sala  111B às 3ª  e  5ª  feiras  no período 
vespertino.
- Thais Helena Machado: sala 111B às 3ª e 5ª feiras no período matutino.
- Leonardo Wendhausen: sala 111B às 3ª e 5ª feiras no período vespertino
- Isadora Campanha Dias: sala 111B e 317C às 2ª e 6ª feiras no período 
vespertino
-  Polliana  Luísa  Boff:  sala  111B  e  317C  às  2ª  e  6ª  feiras  no  período 
vespertino

Data:
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Direção da Unidade/Chefia Imediata:

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