
 

   
 
Circular 03/2020/CGLM/FCE                                                                                                 

  Brasília, 17 de agosto de 2020. 

 

DE: Comitê Gestor dos Laboratórios Multidisciplinares da FCE 

PARA: Usuários e corpo técnico dos Laboratórios Multidisciplinares da FCE 

ASSUNTO: Orientações sobre o acesso e utilização dos Laboratórios Multidisciplinares durante a retomada do 1º. 
Semestre de 2020.   

 

O COMITE GESTOR DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES DA FCE, no uso de suas atribuições regimentais, e 
considerando: 

1) Decreto 40.520 de 14 de março de 2020, do Governo do Distrito Federal;   
2) Resolução 59/2020 do CEPE/UnB 
3) Circular 2/2020 do CGLM de 20 de março de 2020; 
4) Relatórios de inspeção dos Laboratórios Multidisciplinares (SEI: Multidisciplinar de biologia 1 - 23106. 

056284/2020-68 ; Laboratório de Análises Moleculares - 23106.056290/2020-15; Tecnologias: 
23106.055102/2020-31; Controle de qualidade - 23106.052829/2020-67 e Laboratório de Síntese 
Farmacêutica e Instrumentação Analítica - 23106.052844/2020-13) 

 
Informa que:  
 

I. Todas as aulas práticas estão suspensas; 
II. O corpo técnico estará trabalhando em regime de escala, divulgada junto a Secretaria de Gestão de Pessoas 

da FCE, sendo necessária a solicitação, em caso de necessidade, da presença do servidor para auxilio no 
desenvolvimento de atividade no laboratório. Essa solicitação deverá ser encaminhada por e-mail, assim como 
o agendamento do espaço e/ou do uso de equipamentos. 

III. O agendamento dos equipamentos e do laboratório deverá ser solicitado, pelo professor orientador pelo e-
mail laboratorios@campusceilandia.unb.br, ou pelo e-mail dos coordenadores dos laboratórios, com 
antecedência de 48 horas. Nenhuma atividade será permitida sem o agendamento prévio, por medidas de 
segurança e controle da pandemia; 

IV. O servidor técnico somente se manterá no local em caso de necessidade. As chaves dos ambientes ficarão na 
guarita e a entrada só será permitida mediante nome na lista de acesso; 

V. A lista de acesso, encaminhada por e-mail aos docentes, deverá ser atualizada pelo professor orientador no 
prazo de 17 a 31 de agosto, e reencaminhada em resposta; 

VI. Em caso de utilização dos espaços e equipamentos, só será permitido a entrada de dois estudantes por vez 
por período (manhã e tarde); 

VII. A limpeza de bancadas, ao final da utilização, é de responsabilidade do usuário e deverá ser feita com água e 
sabão para vidrarias, álcool 70% para bancadas e equipamentos; 

VIII. A limpeza de bancadas, maçanetas e equipamentos dos laboratórios ficará sob responsabilidade dos 
servidores técnicos e/ou coordenadores dos laboratórios devendo ser realizada duas vezes em cada turno; 

IX. A limpeza dos ambientes seguirá a rotina estabelecida pela empresa terceirizada, obedecendo as escalas já 
estabelecida; 



 

   
 

X. O uso de máscaras, luvas e óculos é de uso obrigatório por todos aqueles que acessarem os laboratórios; 

O Comitê Gestor vem trabalhando para atender as orientações de segurança e controle da pandemia, na 
intenção de podermos atender as demandas de pesquisa e desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, 
pensando na segurança de servidores e alunos. Disponibilizamos, portanto, o contato dos responsáveis e colocamo-
nos a inteira disposição para sugestões e solicitações: 

Laboratório de Ciências da Saúde e Multidisciplinar I: laurodecampos@unb.br; fredkrauseunb@gmail.com 

Laboratório de Análises Moleculares: laurodecampos@unb.br; fredkrauseunb@gmail.com 

Laboratório de Controle: helciaoli@gmail.com 

Laboratório de Tecnologias: antoniolfgarcia@gmail.com 

Laboratório de Síntese: djsdias@unb.br 

Laboratório de Instrumentação: djsdias@unb.br 

Laboratório de Microscopia: laureane.pavanelli@unb.br 

Presidência do Comitê Gestor: paulamart@gmail.com 

 

 Na esperança de podermos atender as demandas, o atendimento às deliberações se faz necessário, para que 
possamos passar por esse momento de forma segura, com responsabilidade e solidariedade. 

 As deliberações acima podem sofrer alterações a qualquer momento. 

 

Att., 

 

Prof. Paula Martins 
Mat. FUB: 1042963 

Presidente do Comitê Gestor dos Laboratório Multidisciplinares 
 


