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Plano de Trabalho – FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade: Laboratório de Imunologia Aplicada à 
Aquicultura (LIAA) do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética (BEG) do 
Centro de Ciências Biológicas (CCB) – campus Florianópolis. 

Localização do setor/departamento: as salas 113B e 114B do LIAA estão localizadas no 
primeiro andar do bloco B (Ed. Fritz Müller) da ala nova do CCB (Setor F, Córrego Grande, 
campus Florianópolis). O acesso será realizado pela porta principal da ala nova do CCB que 
dá acesso aos quatro blocos (A-D). A planta baixa do local segue no final do documento. 

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em 
laboratórios): as atividades de pesquisa que serão desenvolvidas no LIAA estão vinculadas 
aos projetos (1) “Caracterização molecular e funcional de novos membros da superfamília 
das defensinas” (SIGPEX: 202007340) e (2) “Identificação de imunomarcadores no 
transcritoma intestinal de Litopenaeus vannamei, associados à defesa antiviral” (SIGPEX: 
202021704). As atividades a serem realizadas são consideradas inadiáveis e envolvem: (1) 
limpeza do espaço do laboratório para retorno das atividades, (2) preparo de reagentes e 
materiais visando a manutenção do cepário bacteriano do laboratório, (3) processamento 
de amostras biológicas e análises de expressão gênica e (4) testes antimicrobianos com 
bactérias e fungos. No laboratório, todas as normas de segurança e distanciamento serão 
respeitadas, com uso constante de máscara, limpeza de mãos, objetos e maçanetas com 
álcool em gel 70%. 

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com ciclo 
completo: 
- 2 servidores (professores) ambos com as 3 doses de vacinas completas  

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
- Luciane Maria Perazzolo (professora CCB/BEG; SIAPE: 1418781) (presencial no 
laboratório/remoto ministrar aulas); 
- Rafael Diego da Rosa (professor CCB/BEG; SIAPE: 2047897) (presencial no laboratório/ 
remoto ministrar aulas); 

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

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de 
permanência diária de cada pessoa no local:  
para evitar aglomerações, os alunos e professores frequentarão as instalações em turnos 
diferentes, fazendo o revezamento como abaixo especificado: 

Turno matutino (8h00-12h00): 
Sala 113B: Rafael Diego da Rosa e Beatriz Garcia Teodoro da Silva (PPG em Biotecnologia e 
Biociências; matrícula: 202104668); 
Sala 114B: Luciane Maria Perazzolo e Juliana do Nascimento Ferreira PPG em Aquicultura; 
matrícula: 202001790); 

Turno vespertino (14h00-18h00): 
Sala 113B: Luciane Maria Perazzolo e Juliana do Nascimento Ferreira  
Sala 114B: Rafael Diego da Rosa e Beatriz Garcia Teodoro da Silva 
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Data: Florianópolis, 16 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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