
 

                           

 
                                                                                                                          

 

 

 

1. Regras Gerais para o uso da Central de Análises durante a Pandemia Sars-Cov-

2 

 

1.1 O LabMult Central de Análises irá retomar o atendimento presencial ao público de 

forma parcial (segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h30).  

1.2 O atendimento de forma remota a pesquisadores e alunos continua sendo a forma 

mais segura e preferencial. Amostras devem ser entregues nas segundas, quartas e 

sextas das 13h às 17h. Solicita-se avisar quando chegar ao prédio para entrega das 

amostras (46) 991018660 (Cíntia). 

1.3 Caso exista a necessidade de utilização das instalações físicas do laboratório, 

alunos e pesquisadores devem seguir as seguintes regras: 

1.3.1 Verificar na página da Central de análises (http://www.utfpr.edu.br/pesquisa-e-

pos-graduacao/laboratorios-multiusuarios/laboratorios/central-de-analises-ca), item 

agendamentos a disponibilidade de dia e horário para utilização do equipamento; 

1.3.2 Encaminhar e-mail para a central de análises (centraldeanalisespb@gmail.com) 

solicitando a reserva com as seguintes informações: descrição do equipamento; dia e 

horário de utilização. Na sequência, sendo confirmada a disponibilidade, será 

encaminhado e-mail com a confirmação da solicitação e inclusão da reserva na agenda 

do Laboratório. 

1.3.3 caso o usuário (aluno) esteja em deslocamento de algum grande centro ou 

localidade de alta incidência por COVID-19, deverá, obrigatoriamente, permanecer, na 

sua residência por 14 dias, antes de acessar a Central de análises. 

 

2. Medidas de minimização de riscos no acesso e no interior dos laboratórios da 

UTFPR 

O orientador é responsável pela integridade física do aluno, tanto no que se refere às 

normas de segurança de laboratório, bem como no que se refere à minimização de 

riscos de contaminação com a COVID-19. Sendo assim, as seguintes medidas de 

Minimização de Riscos devem ser adotadas: 

 

http://www.utfpr.edu.br/pesquisa-e-pos-graduacao/laboratorios-multiusuarios/laboratorios/central-de-analises-ca
http://www.utfpr.edu.br/pesquisa-e-pos-graduacao/laboratorios-multiusuarios/laboratorios/central-de-analises-ca
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/centraldeanalisespb@gmail.com


 

                           

 
                                                                                                                          

 

 

 

De responsabilidade do aluno/pesquisador 

2.1 Evitar aglomerações sendo permitido no máximo 4 alunos por Laboratório e 2 

alunos por sala do laboratório. Nas salas em que existe a necessidade de manter os 

ambientes fechados devido ao controle de temperatura e umidade (ex.: sala do MEV, 

FTIR), será permitido apenas 1 aluno. 

2.2 Mantenha-se pelo menos 1,5 metro de outras pessoas. No contexto atual, o 

distanciamento demonstra o respeito que você tem pelos outros e por si mesmo!  

2.3 É obrigatório o uso de máscara em todo o ambiente institucional, bem como ao 

longo do trajeto até a Central de Análises e no momento de retorno à residência. A 

máscara é um item pessoal, ou seja, não pode ser compartilhada!  

2.4 Higienize suas mãos constantemente, lavando-as com água e sabão. Na 

impossibilidade de acesso à água e sabão, higienize-as com álcool 70%;  

2.5 Evite passar as mãos no rosto, especialmente nos olhos, e sobre a máscara que 

está usando!  

2.6 O uso de calçado fechado é obrigatório, assim como de calça (sem aberturas 

laterais, fendas ou similares);  

2.7 Fica impedido o uso de anéis, brincos, pulseiras, relógio, correntes, colares, bonés 

e outros adereços; 

2.8 É aconselhável evitar o uso de maquiagem;  

2.9 Traga sua própria garrafinha com água, porque não há bebedouros disponíveis; 

2.10 Pessoas que apresentem sintomas relacionados à Covid-19 (febre; tosse seca ou 

secretiva persistente; coriza; dor de garganta; e falta de ar) devem se manter em casa. 

2.11 Ao finalizar a utilização do laboratório limpar as bancadas e todo o local utilizado 

com álcool gel e/ou hipoclorito. 

 

3 Da responsabilidade do orientador 

3.1 O orientador deve emitir um documento de ciência e acordo para liberação do 

aluno. No ofício deve constar: Nome do aluno, número de registro acadêmico, período 

de utilização e horário de permanência no Campus. O documento deve ser assinado 



 

                           

 
                                                                                                                          

 

 

 

pelo orientador e na data agendada, o aluno deverá comparecer no Laboratório com o 

documento assinado. 

 

ORIENTAÇÕES PARA O USO E DESCARTE DE MÁSCARA 

- É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes da UTFPR.  

- A máscara deve cobrir por completo a boca e o nariz. Além disso, procure minimizar 

espaços entre o rosto e a máscara;  

- Enquanto estiver usando a máscara, evite tocá-la;  

- Ao tossir ou espirrar, permaneça com a máscara;  

- Substitua a máscara por uma limpa sempre que a em uso umedecer 

(aproximadamente após 2 horas de uso, a máscara umedece naturalmente devido à 

respiração);  

- Remova a máscara pelas alças ou elásticos laterais. Caso você tenha fixado a máscara 

junto ao rosto com laço ou nó, este deve ser desatado para a remoção da máscara, 

evitando fricção com o rosto e cabelo;  

- Ao remover a máscara, NÃO toque na parte da frente;  

- Acondicione a máscara de tecido usada em embalagem fechada, até que você 

consiga lavá-la;  

- Após a remoção da máscara de tecido ou descartável, higienize as mãos com água e 

sabão ou álcool 70%;  

 

CUIDADOS ESPECIAIS COM A SANITARIZAÇÃO DOS AMBIENTES  

- Limpeza das bancadas dos laboratórios da Central de Análises com álcool 70%; 

- Limpeza das amostras entregues a Central de Análises com álcool 70%; 

- O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível. 

- O ar condicionado será utilizado APENAS em ambientes que exigem refrigeração, 

como os laboratórios do FTIR e DRX.  

 

 Este Regulamento Interno foi aprovado pelo Comitê Gestor da Central de 

Análises, sendo considerado válido a partir da data de sua publicação. 



 

                           

 
                                                                                                                          

 

 

 

 

Pato Branco, 09 de julho de 2020. 

 

 

 


