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GABINETE DA REITORIA

Plano de Trabalho – FASE 02

Nome do setor/departamento da unidade:
Fisiologia Vegetal/Departamento de Botânica/Centro de Ciências Biológicas

Localização do setor/departamento: 
Carvoeira - Horto da botânica

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas 
em laboratórios): 

Quase todo o tempo ficaremos trabalhando nas nossas salas. Pontualmente, caso 
necessário,  iremos  para  o  laboratório  de  fisiologia  ou  para  o  ripado. 
Processamento de sementes na área do jardim do Horto Botânico.

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual  de vacinados 
com ciclo completo:

3 professores com ciclo vacinal completo

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  

Nome Atuação presencial Atuação Remota

Paulo Tamaso Mioto parcial parcial

Neusa Steiner parcial parcial

Ana Maria Viana ATUAÇÃO  REMOTA  EM 
FEVEREIRO  E  MARÇO. 
JUSTIFICATIVA:  GRUPO 
DE  RISCO  60+  CICLO 
VACINAL  ASTRAZENECA 
COMPLETO  (2  DOSES 
ASTRAZENECA  ÚLTIMA 
DOSE EM 09/10/21) SEM 
DOSE  DE  REFORÇO 
DEVIDO À ALERGIA.

Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo  ao setor,  respeitando as 
orientações  de  distanciamento  social  (sobre  distanciamento/tamanho  e 
condições de sala ver guia de biossegurança fase 2):
Não há sobreposição de professores, uma vez que os mesmos trabalharão em salas 
individuais.  Os  momentos  de  laboratório  serão  respeitados  no  máximo  dois 
professores por laboratório.
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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: (Cada servidor pode anexar uma 
tabela individual) modelo de tabela

Nome: Paulo Tamaso Mioto

Dia Local de 
permanência

Atividade Tempo de 
permanência

Segunda a 
sexta, 
exceto 
quartas

Sala do professor Preparo de aulas e outras 
tarefas acadêmicas

08:00 – 12:00

Nome: Neusa Steiner

Dia Local de 
permanência

Atividade Tempo de 
permanência

Segunda e 
quarta

Sala do professor/ 
ripado/jardim

Preparo de aulas, escrita 
de artigos e projetos, 

preenchimento de 
formulários da UFSC. 

Organização de espaço 
físico.

12-17hs

Data:15/12/2022

Direção da Unidade/Chefia Imediata:

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