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Plano de Trabalho – FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade: 
 
Laboratório Rona-Pitaluga / 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 Rona-Pitaluga  
Rua João Pio Duarte Silva s/n, Córrego Grande, Setor F 
Salas 302, 307 e 308, Bloco B, 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):  
 
1) Projeto: Desenvolvimento de kit de diagnóstico molecular point-of-care para 
Covid-19 / Número: 202007546 
Atividades: extração de RNA e amplificação de material genético: preciso dos 
reagentes que estão no freezer -20OC, da centrífuga refrigerada e da centrífuga 
comum, dos banhos secos e das máquinas de PCR. Ainda, as amostras estão no 
freezer -80OC. 
2) Projeto: Genômica de populações de parasitas e vetores / Número: 201808440 
Atividades: coleta de vetores de doenças tropicais (malária e leishmaniose): 
análises morfológicas do material coletado utilizando lupa e que precisa ir para o 
freezer -20OC imediatamente após a coleta e identificação morfológica. 
3) Projeto: Fungos entomopatogênicos como controle biológico de insetos / 
Número: 201820945 
Atividades: manutenção de insetos vetores infectados com fungos: preciso dos 
reagentes que estão no freezer -20OC, fazer análises morfológicas utilizando lupa e 
que precisa ir para o freezer -20OC imediatamente após a identificação 
morfológica. 
Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados 
com ciclo completo: 
 
09 servidores / alunos 

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
 
Profa. Luisa Damazio Rona Pitaluga 
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Dr. André Nóbrega Pitaluga MIP / UFSC 
Kamila Voges: aluna de doutorado PPGBCD/CCB 
Sabrina Fernandes Cardoso: aluna de doutorado PPGBCD/CCB 
Iara Carolini Pinheiro: aluna de mestrado PPGBCD/CCB 
André Akira: aluno de mestrado PPGBCD/CCB 
Gabriela Pinto: aluna de mestrado PPGBCD/CCB 
Natália Valério de Souza: aluna de mestrado PPGBCD/CCB 
João Victor Costa Guesser: aluno de graduação UFSC/CCB 

Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as 
orientações de distanciamento social: 
 
No máximo quatro pessoas. Mas como o Laboratório Rona-Pitaluga possui salas 
separadas, dificilmente mais de duas pessoas permanecem dentro da mesma sala 
simultaneamente, e as salas ficam com as janelas / portas abertas o tempo todo. 
Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:  
 
Abaixo estão os dias de 01/03/2022 a 18/04/2022 que iremos trabalhar de forma 
presencial: 
De segunda-feira a sexta-feira: Prof. Luisa Damazio Rona Pitaluga e Dr. André 
Nóbrega Pitaluga 
Segunda-feira: Iara Carolini Pinheiro / Gabriela Pinto  
Terça-feira: Kamila Voges / Natália Valério de Souza 
Quarta-feira: André Akira  
Quinta-feira: Sabrina Fernandes Cardoso 
Sexta-Feira: João Victor Costa Guesser 

 
Data: 17/02/2022. 
 
Direção da Unidade/Chefia Imediata: 
 
 
 
 
Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sitio/portal eletrônico 
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