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REQUERIMENTO DE ATIVIDADE PRESENCIAL – FASE 01 

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

Localização do setor/departamento: 
 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Ciências Biológicas 
Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 
Rua João Pio Duarte Silva s/n, Córrego Grande, Setor F 
Sala 313, Bloco C; CEP: 88040-970; Florianópolis SC 
 

Detalhamento da atividade essencial a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais 
que necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em 
laboratórios): 
 
Não estou, no momento, com nenhuma atividade de pesquisa ou de extensão 
universitária. Estou trabalhando em regime de 20 horas, segundo Portaria 442/2017/GR de 
23 de fevereiro de 2017, atendendo as demandas de aulas. 
  

Justificativa fundamentada da impossibilidade de desenvolvimento remoto da atividade: 
 
CASO SEJA IMPRESCINDÍVEL o atendimento presencial de estudantes em minha sala (Sala 
313, Bloco C) ou alguma solicitação de presença diretamente da Chefia do Departamento 
de Biologia Celular, Embriologia e Genética. 
 

Número de servidores/alunos que desempenham a atividade: 
 
ISSAKAR LIMA SOUZA. Professor das seguintes disciplinas: Genética Básica (BEG5407), para 
Curso de Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Genética (BEG5409), para o 
Curso de Graduação em Enfermagem, Genética e Biologia Molecular (BEG5441), para o 
curso de graduação em Farmácia, e Introdução à Genética Humana (BEG7200), para o 
curso de graduação em Odontologia (Odontologia). 
 

Relação de nomes dos servidores/alunos que necessitarão de acesso presencial ao setor: 
 
Até o momento não há nenhuma necessidade para solicitar qualquer forma de acesso 
presencial ao setor. 
 

Quantidade de pessoas que poderão ter acesso simultâneo ao setor, respeitando as 
orientações de distanciamento social: 
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Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de 
permanência diária de cada pessoa no local:  
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