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Plano de Trabalho – FASE 02

Nome do setor/departamento da unidade:
Anatomia Vegetal e Micologia/Depto BOT/Ciências Biológicas 

Localização do setor/departamento: 
Carvoeira/Departamento de Botânica

Detalhamento  da  atividade  a  ser  desenvolvida  (incluindo  eventuais  materiais  que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em 
laboratórios): 
No setor de Anatomia Vegetal e Micologia serão desenvolvidas as seguintes atividades 
de ensino, pesquisa e extensão como: orientação de alunos em desenvolvimento de 
projeto  de  pesquisa  de  tese  e  dissertação,  iniciação  científica.  Preparo  de  lâminas 
histológicas,  análise  de  material  botânico  e  captura  de  imagens.  Supervisão  e 
orientação de bolsista de extensão em diferentes projetos.

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual  de vacinados com 
ciclo completo:
5 professores(as) e 1 técnica de laboratório: 100% vacinados comas 3 doses.

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota): (modelo 
de  tabela  que  pode  ser  usado,  se  for  continuar  apenas  remoto acredito  que  seja 
importante uma justificativa)

Nome Atuação presencial Atuação Remota

Makeli Garibotti Lusa Parcial Parcial

Ana Claudia Rodrigues Parcial Parcial

Fernanda M. C de Oliveira Parcial Parcial

Elisandro  Ricardo  D.  dos 
Santos

Parcial Parcial

Maria Alice Neves Continuará  em  trabalho 
remoto por pertencer ao 
grupo  de  risco  - 
(conforme  Instrução 
Normativa  SGP/SEDGG/
ME  nº  90,  de  28  de 
setembro de 2021).

Emili Bortolon dos Santos Parcial Parcial

Quantidade  de  pessoas  que  terão  acesso  simultâneo  ao  setor,  respeitando  as 
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orientações de distanciamento social (sobre distanciamento/tamanho e condições de 
sala ver guia de biossegurança fase 2):
Normalmente os trabalhos serão desenvolvidos na sala individual de cada professor(a).  
Algumas  atividades  serão  desenvolvidas  em  salas  específicas  dos  laboratórios  de 
pesquisa  sendo  sempre  respeitada  a  capacidade  máxima de  pessoas  já  calculada  e 
informada no local, a fim de mantermos o distanciamento social. Além disso conforme 
guia de biossegurança, todas as pessoas estarão sempre de máscaras.

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de 
permanência diária de cada pessoa no local:  (Cada servidor pode anexar uma tabela 
individual) modelo de tabela

Nome: Makeli Garibotti Lusa

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Segunda-feira, 
quarta-feira e 

sexta-feira

Sala própria e 
laboratório de 

Anatomia Vegetal

Orientação de pesquisa 
e extensão

9h- 11:00h

Nome: Ana Claudia Rodrigues

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Segunda à 
sexta-feira 

(exceto 
quarta-feira)

Sala própria e 
Laboratório de 

Anatomia Vegetal

Orientação de pesquisa 
e extensão, trabalho na 
chefia do departamento

Das 14 às 
17:00

Toda quarta-
feira

Sala própria e 
Laboratório de 

Anatomia Vegetal

Orientação de pesquisa 
e extensão, trabalho na 
chefia do departamento

Das 8 às 11h

Nome: Fernanda Maria C. de Oliveira

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

De 21 a 
25/02/2022 

Sala própria Atividades de pesquisa, 
ensino e extensão

4h/dia. 
Período da 

tarde

28/03 – 04/04 Sala própria e 
Laboratório de 

Anatomia Vegetal

Atividades de pesquisa, 
ensino e extensão

4h/dia. 
Período da 

manhã

14 e 15/04 Sala própria e Atividades de pesquisa, 4h/dia. 
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Laboratório de 
Anatomia Vegetal

ensino e extensão Período da 
manhã

Nome: Elisandro Ricardo D. dos Santos

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Segunda à 
sexta-feira 

Sala própria e 
Laboratório de 

micologia

Atividades de pesquisa, 
ensino e extensão

Das 14 às 18h

Terças e 
quintas-feiras

Sala própria e 
Laboratório de 

micologia

Atividades de pesquisa, 
ensino e extensão

Das 8 às 12h

Nome: Emili Bortolon dos Santos

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Segunda à 
sexta-feira

Laboratório de 
Anatomia Vegetal

Atividades gerais do 
laboratório e confecção 
de laminário histológico 

vegetal

13h30 às 
17h30

Data:16/02/2022

Direção da Unidade/Chefia Imediata:

Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sitio/portal eletrônico
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