
Laboratório Multiusuário de Biologia Molecular e Celular 
 Orientações de Agendamento na Quarentena 

 
Conforme: 

- Resolução GR nº. 004/2021,  de 25/01/2021, que suspende as atividades 
presenciais não essenciais no Instituto de Biologia a partir de 26/01/2021; 

- Orientações para Convívio Seguro – Unicamp contra a Covid-19 
(https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19); 

- Orientações do Comitê de Crise COVID-19 do IB 
(https://www.ib.unicamp.br/pt-br/node/441) 

 
A Comissão Gestora do Laboratório Multiusuário de Biologia Molecular e Celular 
esclarece que a taxa de ocupação do espaço, em função do número de 
equipamentos presentes no laboratório e necessidade de manutenção de uso de 
equipamentos de ar condicionado é de 1 (uma) pessoa por vez. 
 
Esclarece também que para atender às normas de acesso vigentes, o procedimento 
de agendamento de equipamentos segue o seguinte fluxo: 
 
1 – O usuário (quem vai executar o experimento) ou docente responsável deverá 
preencher autorização na Intranet do IB, opção “Acesso IB – quarentena”, que 
será encaminhada eletronicamente à diretoria do Instituto para análise e aprovação. 
Documentos a serem anexados ao agendamento, encontrados em 
https://www.ib.unicamp.br/extensao/lmbcm: 

- Termo de Consentimento (assinado pela docente responsável pelo 
Laboratório Multiusuário (bsampaio@unicamp.br) 

- Planilha de ocupação laboratório/depto (utilizar o Termo de 
Responsabilidade e Ocupação, assinado pelo aluno, orientador e docente 
responsável pelo Laboratório Multiusuário). 
 

2 – O usuário (quem vai executar o experimento), de posse da autorização 
aprovada, acessa o Sistema de Equipamentos Compartilhados do IB e informa no 
campo de observação da reserva “Autorização de acesso aprovada em XX”. 
Finalizado o preenchimento da reserva, enviar para o e-mail do responsável 
pelo equipamento (Fabiana, Cláudio ou Emereille, conforme informado no 
treinamento) uma cópia da autorização de acesso e os anexos (Termo de 
Consentimento e Termo de Responsabilidade e Ocupação). 
 
3 – Aguardar o e-mail de confirmação/aprovação da reserva gerado pelo sistema, e 
de posse da aprovação combinar com Cláudio Zoppi (czoppi@unicamp.br) a forma 
de acesso ao laboratório (acesso à portas, chaves, etc). A aprovação pode ser 
recusado se já houver agendamento de outro equipamento no mesmo horário, ou 
se a as orientações dos ítens 1 e 2 não estiverem corretas, portanto confira 
corretamente o e-mail de aprovação. 
 
Lembrando que os agendamentos estão disponíveis apenas para usuários que 
já receberam: Treinamento de Acesso e Treinamento de Operação do 
equipamento a ser agendado.  
 
Novos usuários podem comunicar a bióloga responsável pelo laboratório (Fabiana 
fabkuhne@unicamp.br) para consultar a possibilidade de novos treinamentos. 
 
	


