
Termo de Responsabilidade e Ocupação do Espaço – USUÁRIO 

Laboratório Multiusuário de Biologia Celular e Molecular 

 

Usuário: 

Documento: 

Celular: 

Vínculo: 

Laboratório/Departamento: 

Ramal: 

Orientador: 

 

Eu, _______________________________________________, declaro estar 

ciente e respeitar as “Orientações para Convívio Seguro – Unicamp contra a Covid-19” 

(https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19), bem como as orientações 

sanitárias apresentadas pelo Comitê de Crise COVID-19 do IB 

(https://www.ib.unicamp.br/node/85). Comprometo-me também a comunicar qualquer 

ocorrência sanitária ao referido Comitê, pelo e-mail comiteib@unicamp.br. Também 

me comprometo a obedecer ao Plano de Ocupação do Espaço do Laboratório 

Multiusuário de Biologia Celular e Molecular do OCRC/DBEF, abaixo, seguir a Guia de 

Conduta nos Laboratórios do IB 

(https://www.ib.unicamp.br/comissoes/ambiental_principal), observar as Normas 

Específicas e de Funcionamento do Laboratório Multiusuário de Biologia Celular e 

Molecular apresentadas no treinamento de acesso ao laboratório, e zelar pelo seu 

cumprimento e pelo bem-estar dos usuários do laboratório. 

 

Plano de Ocupação do Espaço: 

 • Regras de Ocupação: 

Sabendo que o laboratório está operando em caráter excepcional devido à 

pandemia, e com funcionários em trabalho remoto na maior parte do tempo, estou 

ciente que sou responsável pelo laboratório durante todo meu período de reserva. 

Assim, comprometo-me a seguir as seguintes condutas: 

mailto:comiteib@unicamp.br


☐ Destrancar o laboratório e devolver a chave no local retirado, bem como trancar o 

laboratório se não houver funcionário em atividade presencial para fecha-lo; 

☐ Permanecer de máscara e jaleco durante toda permanência nas dependências do 

Laboratório e Bloco Z; 

☐ Não consumir alimentos e bebidas no laboratório e dependências do prédio; 

☐ Permanecer no laboratório única e exclusivamente para realização do experimento; 

☐ Limpar o equipamento, teclados, CPU, bancada, antes e depois de realizar o 

experimento, com a pisseta de álcool 70% e papel toalha levados por mim; 

☐ Manter janela fechada e ar-condicionado ligados devido à especificidade dos 

equipamentos, porém manter porta sempre aberta enquanto estiver no laboratório; 

☐ Não levar acompanhantes ao laboratório, e na hipótese de haver pessoas utilizando 

outros equipamentos, respeitar a distância de 1,5m; 

☐ Não utilizar pen drive nem internet nos computadores, apenas CD/DVD; 

☐ Preencher o caderno de presença do laboratório toda vez que utilizar uma reserva 

de equipamento. 

 • Tabela de Ocupação do Espaço: 

Equipamento Período estimado para 
solicitação de reserva 

1 Fotodocumentador Uvitec  

2 Zetasizer  

3 Qiacube  

4 Filtro MilliQ  

5 Lavadora de Placas  

6 Respirômetro  

7 Tomógrafo  

8 Desruptor Minibeatbeader  

9 Microscópio Olymp  

10 Image Xpress  

11 Sistema de Cálcio  

12 Sorter Facs Jazz  

13 Citômetro de fluxo Guava  

14 Spectramax  

15 HPLC  

 

Declaro que o uso do laboratório é para realização única e exclusivamente de 

atividades de pesquisa para as quais atesto o caráter essencial ou excepcional, 



temporário e esporádico, que apresentam risco de comprometimento irreparável e 

que comprovadamente não tenham encontrado alternativa ao uso dos laboratórios, 

de acordo com o Art. 4° da GR 04/2021. Frequentarei o laboratório por livre e 

espontânea vontade, cientes da situação de emergência e pandemia. 

 Cidade Universitária Zeferino Vaz, ____/____/2021. 

 

 

   

Usuário  Orientador 
 

 

 Ciência do Comitê Gestor do Laboratório Multiusuário de Biologia Celular e Molecular 

do Instituto de Biologia da UNICAMP: 


