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GABINETE DA REITORIA

Plano de Trabalho – FASE 02

Nome do setor/departamento da unidade:
Secretaria e sala de técnicos/Depto BOT/Centro de 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): 
Trabalho de expediente normal incluindo atendimento ao público em geral.

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual  de vacinados com 
ciclo completo:
3 Tae/100% vacinados com as 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

Luiz Fernando de Barros Jr. Parcial Parcial

Elise Lara Parcial Parcial

Marcelo Cidade Parcial Parcial

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):
1-2 pessoas.

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: Luiz Fernando de Barros Jr.

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Segunda à 
sexta-feira

Secretaria Trabalho de expediente 8h- 12:00h
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Nome: Elise Lara

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Segunda à 
sexta-feira

Sala de técnicos Atividades diárias gerais 
do depto e laboratórios 
de ensino. Preparo dos 
espaços para início das 
atividades na fase 3.

14h- 18:00h

Nome: Marcelo Cidade

Dia Local de permanência Atividades Tempo de 
permanência

Terça e 
quarta-feira

Sala de técnicos Atividades diárias gerais 
do depto e laboratórios 
de ensino. Preparo dos 
espaços para início das 

atividades na fase 3.

8h- 12:00h
14-18h

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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