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Plano de Trabalho – FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade: 
 
LAPOGE / BEG / CCB / UFSC 
 

Localização do setor/departamento:  
 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  
Centro de Ciências Biológicas - CCB  
Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética - BEG 
Laboratório de Polimorfismos Genéticos - LAPOGE  
Rua João Pio Duarte Silva s/n, Córrego Grande, Setor F 
Salas 306 Bloco B e 312 a 315 Bloco C, Florianópolis, SC, Brasil  
CEP: 88040-970  
 
 
Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas 
em laboratórios):  
 
Atividades: extração de DNA e amplificação de material genético: precisamos dos 
reagentes que estão no freezer -20OC, da centrífuga refrigerada e da centrífuga 
comum e dos banhos secos. Ainda, as amostras estão no freezer -80OC. 
Adicionalmente precisamos dos termocicladores para realizar amplificação do 
material genético e das cubas de eletroforese.  
 
 
Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados 
com ciclo completo: 
 
4 servidoras, sendo 3 com esquema vacinal completo (75%). Uma servidora é 
grupo de risco e está aguardando para receber a terceira dose.  
 
Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
 
Andrea Rita Marrero: remoto (FEV), presencial (MAR / ABR) 
Ilíada Rainha de Souza: remoto (FEV / MAR / ABR) 
Juliana Dal-Ri Lindenau: remoto (FEV), presencial (MAR / ABR) 
Yara Costa Netto Muniz: remoto (FEV / MAR / ABR) 
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Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as 
orientações de distanciamento social: 
 
No máximo oito pessoas simultaneamente considerando alunos e docentes. O 
LAPOGE possui quatro salas separadas, portanto geralmente terão no máximo 
duas pessoas simultaneamente no mesmo ambiente. Ainda as salas serão mantidas 
com as janelas / portas abertas o tempo todo. 
O LAPOGE é composto por salas grandes, sendo subdivididas internamente. Assim 
será permitido o acesso simultâneo de no máximo duas pessoas por ambiente do 
laboratório, respeitando o distanciamento, uso obrigatório de máscara e demais 
EPI requeridos para a realização dos trabalhos. Durante a realização das atividades 
laboratoriais será feito uso de álcool 70% para desinfecção das mãos, materiais e 
bancadas (frascos disponíveis na entrada do corredor do Laboratório e dentro de 
cada sala), assim como lavagem frequente das mãos nas pias disponíveis com 
sabão em cada uma das salas. 
 
Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:  
 
Está prevista inicialmente a presença de pessoas nos dias úteis e em horário 
comercial. Entretanto, considerando que dependemos das coletas realizadas por 
terceiros, pode acontecer de existirem momentos com maior ou menor 
quantidade de amostras, onde as presenças serão otimizadas na tentativa de 
reduzir os horários presenciais e, consequentemente o contato entre os indivíduos. 
 
Profa Dra Juliana Dal Ri Lindenau: 
Fevereiro: 18, 21, 22 e 25 (das 8 às 12h) 
Março: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 (das 13 às 
17h) 
Abril: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 (das 13 às 17h) 
 
Bruno Costa Coelho: 21, 22 e 25/02 (das 8 às 12h) 
Gabriel Vaisam Castro: terças, quartas e quintas o dia todo (das 8 às 17) 
Samara Carolina Menezes: terças e quintas o dia todo (das 8 às 17) 
Manuela Nunes Dhremer: terças, quartas e quintas o dia todo (das 8 às 17) 
Danton Magri: segunda a sexta (das 8 às 17) 
 
Profa Dra Andrea Rita Marrero: 
Março: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 (das 7:30 
às 12h) 
Abril: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 (das 7:30 às 12h) 
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Camila Hüpner: segundas, quartas e sextas (das 8:30 às 12h) 
Caio Tourinho Pereira: segundas, quartas e sextas (das 8:30 às 12h) 
Isabela Farias Macedo: terças e quintas (das 8:30 às 12h) 
Leonardo Henrique dos Santos: terças e quintas (das 8:30 às 12h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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