
Porto Alegre, 20 de maio de 2020. 

 
 

Aos Pesquisadores da UFCSPA, 
de acordo com os últimos decretos municipal e estadual, seguindo as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Agência Nacional de Vigilância 
em Saúde e do Ministério da Saúde, a UFCSPA flexibilizará acesso aos Laboratórios de 
Pesquisa àqueles pesquisadores que desenvolverão pesquisas relacionadas à COVID-
19. 

Caberá aos Coordenadores de Laboratório e/ou Coordenadores de Projetos de 
Pesquisa com a temática COVID-19: 

1) informar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação sobre o início das 
atividades através do e-mail proppg@ufcspa.edu.br, encaminhando, nessa 
ocasião, título do projeto de pesquisa a ser desenvolvido com número de 
aprovação do CEP/ComPesq e informações sobre quais laboratórios da 
UFCSPA serão utilizados; 

2) em tendo o uso de amostras biológicas nas pesquisas, preencher o 
PROTOCOLO DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 
ENVOLVENDO MATERIAL BIOLÓGICO CONTENDO SARS-CoV-2 (em 
anexo) elaborado pelo Comitê Técnico de Biossegurança da UFCSPA. Este 
documento deverá ser preenchido e aprovado antes do início efetivo das 
atividades; 

3) em tendo o uso de amostras biológicas nas pesquisas, realizar curso de 
biossegurança ofertado pelo Comitê Técnico de Biossegurança e Comissão 
de Resíduos (datas serão disponibilizadas na sequência); 

4) solicitar acesso para os pesquisadores (alunos, técnicos administrativos e 
professores) envolvidos no projeto via https://pi.ufcspa.edu.br/ ( 
PREFEITURA - AUTORIZAÇÕES DE ACESSO LABORATÓRIOS E SALAS 
RESTRITAS), para frequentarem o Laboratório de Pesquisa onde serão 
desenvolvidos os projetos de pesquisa; 

5) solicitar serviços de limpeza via https://pi.ufcspa.edu.br/ (PREFEITURA – 
LIMPEZA); 

6) observar e cumprir as recomendações de DESCARTE DE RESÍDUOS 
RELACIONADOS À COVID-19 PARA OS LABORATÓRIOS DE PESQUISA 
DA UFCSPA (em anexo), elaborado pelo Comitê Técnico de Biossegurança 
da UFCSPA e Comissão de Resíduos; 

7) organizar o acesso dos pesquisadores aos Laboratórios de Pesquisa 
respeitando os decretos municipal e estadual, evitando aglomerações. Nessa 
situação recomenda-se o distanciamento de 1 m entre as pessoas que 
ocuparão o mesmo ambiente; 

8) observar e respeitar as RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA (em 
anexo) elaboradas pelo Comitê Técnico de Biossegurança. Caberá ao 
coordenador da pesquisa repassar as informações constante neste 
documento aos demais pesquisadores envolvidos no projeto. 

9) caberá ao pesquisador responsável pela pesquisa o fornecimento de EPIs 
para os pesquisadores envolvidos nos estudos; 

10) caberá ao pesquisador responsável pela pesquisa a coordenação do 
desenvolvimento de projeto, coordenação da equipe de pesquisadores, 
comunicações a PROPPG, e solicitações que possam surgir; 

11) os laboratórios de uso comum têm regramentos de funcionamento próprios 
que deverão ser obedecidos, em sendo necessários o uso destes 
laboratórios os coordenadores de pesquisa deverão contatar os 
responsáveis por estes laboratórios, para que os mesmos possam informar 
as formas de acesso a estes laboratórios; 
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12) utilizar o ramal 8861 para comunicação de acidentes. A UFCSPA dispõe de 
protocolos para acidentes disponíveis no site 
(https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/pops/pops-site.pdf). 
Lembramos, ainda, que todos os acidentes e incidentes devem ser 
registrados, através do Formulário de Registro de Ocorrência disponível em 
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/seguranca-do-trabalho/formularios e 
encaminhados à Divisão de Engenharia de Segurança. Estas e outras 
informações sobre acidentes estão disponíveis no documento 
RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA (em anexo) 

13) qualquer solicitação ou comunicação de eventualidade deverá ser feita via e-
mail a PROPPG (proppg@ufcspa.edu.br). 

14)  
 

Atenciosamente, 
 
Marcia Giovenardi 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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