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Proposta para utilização expecional de laboratórios de pesquisa no Instituto de 
Ciências Biológicas/UFJF, de acordo com previsto na resolução CONSU nº 51/2020  

 

Laboratório: 
 

Docente responsável 

por essa proposta: 

 

SIAPE: 
 

 

01. Planejamento de Acesso 
 

 Deverão ser consideradas as medidas de distanciamento social previstas nos Protocolos de 
Biossegurança da UFJF, proposto pela Comissão de Infrafaestrutura e Saúde. 

 

Horário 
 

Segunda-feira 
 

Terça-feira 
 

Quarta-feira 
 

Quinta-feira 
 

Sexta-feira 

08:00 – 10:00 
     

10:00 – 12:00 
     

12:00 – 13:00 
     

13:00 – 14:00      

14:00 – 16:00 
     

16:00 – 18:00 
     

18:00 – 19:00 
     

 
O docente responsável pela atividade no laboratório concorda em receber a equipe de limpeza da Conservadora 
Planejar em horário a ser combinado, para fins de higienização de pisos e afins.  
 

02. Planejamento de EPIs 
 

  Todos os tipos de EPIs necessários estarão disponíveis para o início dos trabalhos no respectivo 
laboratório; 

 

 Para fins de cumprimento das obrigações de biossegurança, o responsável por essa proposta 
assume a responsabilidade pelo fornecimento dos EPIs a todos os usuários autorizados e 
cadastrados, caso haja indisponibilidade na UFJF. 
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Item Planejamento mensal** 

Máscara descartavel, dupla camada, atoxica, não inflamavel.*  

Jaleco descartável  

Protetor facil (face shield)*  

Toucas e pro-pés.*  

Água sanitária (hipoclorito de sódio)  

Álcool etílico, tipo hidratado - 70% (70gl)  

Álcool etílico gel 70% ou sabão líquido  

* De acordo com o ANEXO I - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RETORNO EXCEPCIONAL ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, resolução CONSU nº 51.2020 
de 06 de outobro de 2020, para aqueles que realizam atividade com espécime clínico ou espécimes ambientais com possibilidade suspeita ou 
confirmada de contaminação com o novo coronavírus, é obrigatório o uso de máscara N95, protetor facial, trajes próprios, luvas, toucas e pro-pés. 
** Eventuais alterações no planejamento mensal deverão ser imediatamente comunicadas ao PPG ou à Direção (caso o projeto não esteja vinculado 
a um programa de pós-graduação) para registro e eventuais providências 

 

Local e data:  

 
Assinatura do 
responsável: 

 

 

mailto:secretaria.icb@ufjf.edu.br

	01. Planejamento de Acesso
	02. Planejamento de EPIs

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 


