
Prezados docentes, discentes e técnicos, 

Devido à pandemia por Covid-19 estamos todos em trabalho remoto. E o 

ideal é isso mesmo. Sempre que possível permanecer em casa. Evitar sair 

caso apresente febre (temperatura maior que 37,5°C) ou gripe. Em caso de 

dúvida, recorrer à Telemedicina (www.causascomuns.com.br/telecovid), pois a 

UFLA coloca a nosso dispor esse tipo de atendimento, neste período de tanta 

insegurança e preocupação. 

Entretanto, sabemos que, em casos especiais não será possível 

manter o isolamento e, por esse motivo nós, da Escola de Ciências Agrárias de 

Lavras - ESAL, nos preocupamos em norteá-los, caso a reativação de 

laboratórios e a retomada de atividades seja realmente essencial.  

De acordo com o Comitê Especial de Emergência da Universidade 

Federal de Lavras (CEE-Covid-19-UFLA) são exemplos de atividades 

essenciais: a manutenção de seres vivos (plantas e animais), experimentos 

com montante financeiro alto, onde existe um período restrito para prestação 

de contas, entre outros. Entretanto foi ressaltado na “live” Comitê Covid 19 – 

Tira dúvidas, realizada ontem (20/08/2020) e disponível no Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=3ZQgW4a_MMo), que esse critério de 

essencialidade será estabelecido por cada setor.  

Sugere-se que o início de toda a retomada seja feita uma conversa 

franca entre orientadores e orientados, a fim de responder à seguintes 

questões: “É realmente indispensável a retomada das atividades nesse 

momento?”; “Qual a justificativa para tal?” 

Caso as respostas sinalizem para a reativação de laboratórios e retorno 

às atividades, a primeira exigência será a elaboração de um Plano de 

Contingência para cada laboratório a ser reativado, que contemple o 

modelo disponibilizado pelo CEE-Covid-19-UFLA, mas que contenha as 

particularidades desses locais.  

Esse plano, depois de elaborado e avaliado pelo orientador e pela chefia 

de departamento, será disponibilizado na página de cada departamento, 

para que toda a comunidade acadêmica conheça o seu conteúdo e para 

http://www.causascomuns.com.br/telecovid


garantir à sociedade que as medidas cabíveis estão sendo adotadas pela 

nossa Universidade, para possibilitar a segurança dos envolvidos. 

Nesse primeiro momento estarão envolvidos na retomada das atividades 

laboratoriais apenas os alunos de pós-graduação. Os técnicos de 

laboratório, apesar de estarem em trabalho remoto, poderão participar caso 

queiram e caso sua situação particular permita, mas não são obrigados. 

Uma vez elaborado o Plano de Contingência, os discentes de pós-

graduação deverão elaborar uma Autorização (modelo anexo), que deverá 

ser assinada pelo orientador. Nessa autorização será informada a justificativa 

para a reativação que, assim como o plano de contingência, será analisada 

pela chefia do departamento (que dará anuência) e, em seguida encaminhada 

ao diretor da Escola de Ciências Agrárias para assinatura e ciência. Este último 

enviará a autorização ao CEE-Covid-19-UFLA. 

Não será necessário o parecer do CEE-Covid-19-UFLA para início 

das atividades dos diferentes laboratórios.  

Sendo assim, uma vez considerada como atividade essencial, estando 

com o Plano de Contingência e a Autorização assinados, os laboratórios 

adaptados à essa nova realidade e observando atentamente as normas 

vigentes, os trabalhos poderão ser retomados. 

É importante ressaltar também algumas outras questões que devem 

ser observadas com atenção: 

a) As copas dos departamentos não deverão ser utilizadas; as 

autorizações restringem-se aos laboratórios e aos banheiros ativos 

dos departamentos. 

b) Quanto aos banheiros, sempre que for identificada a falta de 

sabonete líquido e de papel higiênico, deverá ser comunicado 

aos departamentos, para que os chefes de departamento acionem 

os fiscais de contrato, para que esses tomem as providências 

cabíveis junto à ADCOM. 

c) A solicitação de álcool em gel deverá ser feita aos chefes de 

departamento, que serão responsáveis por encaminhar a requisição 



padrão (via Sipac) ao Almoxarifado Central. Após autorizado, o item 

poderá ser retirado nesse local. 

Lembrem-se sempre de que a responsabilidade está nas mãos de 

cada discente que se proponha a essa finalidade e que contamos com o 

compromisso dos interessados para o fiel cumprimento do estabelecido nos 

planos e nessas instruções gerais.  

Caso haja alguma dúvida ainda não esclarecida nesse documento, favor 

entrar em contato com os chefes de departamento da Escola de Ciências 

Agrárias a que pertençam, ou com o CEE-Covid-19-UFLA pelo e-mail 

cope.dma@ufla.br . 
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