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Acesso aos Laboratórios de Pesquisa Durante a Pandemia 

Considerando a pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) e a evolução do quadro de casos de 

infecção no Brasil e as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde, do 

Ministério da Economia e do Ministério da Educação, informamos que, conforme Art. 1º, §1 e §2, da PortariaNº 

754/REITORIA de 19 de março de 2020,  o acesso aos laboratórios de pesquisa por parte de docentes 

e servidores técnicos administrativos deve ser informado/autorizado pela direção do Setor, Pró-Reitores 

ou Chefias equivalentes . 

O acesso dos estudantes aos laboratórios de pesquisa deve ser previamente autorizado e 

justificado pelo Professor responsável e comunicado ao Diretor do Setor, Pró-Reitoria ou Unidade equivalente 

onde o trabalho acadêmico é realizado. 

É obrigatório atender as determinações da Comissão de Acompanhamento e Controle de 

Propagação do Coronavírus na UFPR, que recomenda: 

- Uso de máscaras nos laboratórios e nas dependências da UFPR, da forma correta e assim 

descrita pela Comissão; 

- Se possível, abrir janelas e portas para ter ventilação/circulação de ar adequada do 

ambiente; 

- Desinfetar as superfícies mais frequentemente tocadas com solução de álcool 70% e papel 

toalha (ou similar); 

- Ao realizar as atividades, procurar manter distância entre pessoas de cerca de 1,5 metro, 

bem como trocar a máscara e descartar adequadamente, caso ela fique úmida; 

- Não compartilhar objetos com os colegas; 

- Não permitir aglomerações de pessoas caso a atividade seja realizada dentro de uma sala, 

mantendo distância média de 1,5 metros entre pessoas; 

- Ao terminar a atividade, desinfetar as superfícies mais tocadas com álcool 70%; lavar as 

mãos antes de sair. 

Pesquisadores (estudantes, servidores técnico-administrativos ou docentes) pertencentes ao grupo 

de risco e vulneráveis ao desenvolvimento  de forma mais grave da COVID-19 (mencionados no item 3 pela 

Comissão) e gestantes e lactantes, DEVEM FICAR EM ISOLAMENTO DOMICILIAR, E, SE POSSÍVEL, 

exercendo atividades remotas. 


