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PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19

Em atendimento à Instrução Normativa nº 10 reitoria da Universidade Federal do Oeste do
Pará de 24 de setembro de 2020 e considerando o Plano de Biossegurança da Universidade, o
Instituto  de  Ciências  e  Tecnologia  das  Águas  apresenta  seu  Plano  de  Retomada  das
Atividades  Presenciais,  aprovado  em  reunião  extraordinária  do  Conselho  do  Instituto,
realizada no dia 27/10/2020, em ambiente virtual.

1. AULAS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Permanecem  suspensas  as  aulas  presenciais,  com  sugestão  de  que  os  docentes  utilizem
ferramentas  como  o  SIGAA  para  desenvolverem  suas  atividades  de  forma  remota,  em
conformidade com o calendário acadêmico da UFOPA.

2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

a. DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DO INSTITUTO  

Priorização  de  atendimento  aos  usuários  via  remota,  por  meio  do  e-mail  institucional
(icta.ufopa@gmail.com), no horário das 08:00 às 12:00, e das 14:00 às 18:00h;  

Possibilidade de atendimento presencial  em caso de inviabilidade de atendimento remoto,
conforme agendamento prévio através do e-mail do Instituto (icta.ufopa@gmail.com).

b. SECRETARIA EXECUTIVA 

Atendimento presencial as segundas quartas e sextas, no horário das 08:00 às 12:00, e remoto
por meio do e-mail do Instituto (icta.ufopa@gmail.com), no horário das 08:00 às 12:00, e das
14:00 às 18:00h. 

3. LABORATÓRIOS

As atividades laboratoriais ocorrerão conforme estabelecido no plano de retomada de cada
subunidade  acadêmica,  sendo  de  responsabilidade  de  seus  coordenadores  o  pleno
cumprimento das medidas estabelecidas no  Plano de Biossegurança da Ufopa. Em caso de
extrema necessidade de auxílio presencial de servidor técnico do laboratório que optou por se
manter  em  atividade  remota,  o  usuário  deverá  encaminhar  a  demanda  via  e-mail  ao
coordenador do laboratório, com cópia para os devidos servidores técnicos.

A coleção ictiológica da UFOPA continuará funcionando com atividades presenciais e fluxo
reduzido de pessoas,  conforme foi  aprovado no Plano de  Atividades  do ICTA durante  a
suspensão das atividades presenciais.
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SUMÁRIO DOS SERVIDORES TECNICOS QUE FARÃO ATENDIMENTO
PRESENCIAL

 Alessandra Lima Aguiar – Assistente em Administração

 Daura Rúbia Soares Diniz – Engenheira Sanitarista

 Edvaldo Junior de Sousa Lemos – Técnico de laboratório

 Flávia Cristina Carvalho de Lima – Técnica de laboratório

 Gleika Tamires Jordão dos Reis – Técnica de laboratório

 Marli Liarte Mendes – Assistente em Administração

 Sandro Xavier Monteiro – Coordenador Administrativo

 Waldinete de Fátima Freitas Lobato – Técnica de laboratório

SUMÁRIO DOS SERVIDORES DOCENTES QUE FARÃO ATENDIMENTO
PRESENCIAL

Bacharelado em Ciência Biológicas

 Advanio Inacio Siqueira Silva 

 André Luiz Colares Canto

 Andreia Cavalcante Pereira 

 Eveleise Samira Martins Canto 

 Frank Raynner Vasconcelos Ribeiro 

 Graciene do Socorro Taveira 

 Leandro Lacerda Giacomin 

 Marlisson Augusto Costa Feitos 

 Sheyla Regina Marques Couceiro 

 Túlio Silva Lara 

Bacharelado em Engenharia de Pesca

 Charles Hanry Faria Junior

 Diego Maia Zacard

 Herlon Mota Atayde

 Ione Iolanda dos Santos

 Luciano Jensen Vaz
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 Michelle Midori Sena Fugimura

 Thiago Marinho Pereira

ITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIDORES DO ICTA EM
ATIVIDADES SEMIPRESENCIAIS/PRESENCIAIS

Item Especificações Técnicas - Detalhadas 
Apres.
Embal. 

Qtdade

3 Microtubo tipo eppendorf de 1,5ml, livre de dnase, rnase e pirogênio Pacote c/
500unid 3

7 Álcool isopropílico (isopropanol) pa Frasco c/
1000ml 7

8 Caixa para armazenamento de tubos de 1,5/2ml, cor neutro, 
capacidade para 100 tubos (criobox). Unidade 5

11 Micropipeta monocanal premium black. 1-10 µl. Unidade 1

12 Micropipeta monocanal premium black. 20-200µl. Unidade 1

22 Placa para qPCR, Microcamp Optical 96-Well Reaction Plate Caixa c/ 10
placas 1

26

Álcool etílico, aspecto físico: líquido, límpido, incolor, teor alcoólico 
mínimo de 96 °GL, fórmula química C2H5OH, peso molecular 46,07 g/
mol, grau de pureza mínimo de  3°INPM, número de referência 
química CAS 64- 17-5. 

Frasco c/
1000ml 74

30 Luvas de procedimento látex tamanho P  Caixa c/
100unid 43

31 Luvas de procedimento látex tamanho M  Caixa c/
100unid 67

32 Luvas de procedimento látex tamanho G  Caixa c/
100unid 20

33 Máscara descartável cirúrgica  Caixa c/ 50unid 71

34 Touca descartável Caixa c/
100unid 7

35 Propé descartável Caixa c/
100unid 7

41 Desinfetante\, composição:à base de hipoclorito de sódio\, teor 
ativo:teor mínimo de 1%\, forma física:solução aquosa, galão de 5l 

Unidade c/ 5
litros 7

42
Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso perolado, aplicação 
assepsia das mãos, composição alcool e sorbitol. Frasco com valvula 
pump para 500ml

Frasco c/ 500ml 74

46

Máscara, tipo respirador, tipo uso carvão ativado, tipo fixação duplo 
sistema de tiras elásticas, características adicionais classe pff2 
(poeiras, fumos, névoas, vap.orgânicos),  formato concha, semifacial, 
tamanho regular, com certificado de aprovação (c.a.). Embalagem com
1 unidade

Unidade 50
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47

Máscara, tipo respirador, tipo uso carvão ativado, tipo fixação duplo 
sistema tiras elásticas,clip nasal,válvula, características adicionais 
classe pff2 (poeiras, fumos, névoas, vap.orgânicos), formato concha, 
semifacial, tamanho regular, com certificado de aprovação (c.a.). 
Embalagem com 1 unidade

Unidade 80

48

Óculos de proteção individual, material armação polipropileno, material
lente policarbonato, tipo lente anti-embaçante, infradura, extra anti-
risco, modelo lentes sobreposição (p/ser usado sobre óculos 
graduados), características adicionais incolor/ proteção contra ráios 
ultravioleta, com certificado de aprovação (c.a.).

Unidade 79

49
Bombona, material polietileno, capacidade 5 l, aplicação laboratório, 
caracteristicas adicionais com tampa, cor natural branca, certificada 
pelo inmetro, com marcações de volume a cada 500 ml ou 1000 ml

Unidade 3

50 Frasco, material plástico, capacidade 100 ml, características adicionais
tampa rosca batocada Unidade 10

51 Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70°gl), apresentação 
líquido. 

Frasco c/
1000ml 8

52 Álcool etílico, tipo:hidratado, teor alcoólico:70%_(70°gl), 
apresentação:gel. 

Unidade c/ 5
litros 15

53
Dispenser higienizador, Material plástico abs, Capacidade 800 ml, tipo 
Fixação parede, cor Branca, aplicação mãos, Características 
Adicionais visor frontal Para álcool gel ou sabonete líquido

Unidade 10

55

Protetor facial\, face shild, máscara protetora facial\, tipo face shield\, 
desenvolvida com visor em policarbonato de 0\,5 mm de espessura\, 
ultra resistente a riscos e produtos químicos. Medidas: 240 x 240 x 10 
mm., protetor facial somples\, tipo "face shield" em acetato\, pet ou pvc
transparent e\, arco para fixação em face\, para proteção dos  olhos\, 
nariz e boca contra respingos e gotículas de fluidos corporais\, que 
permita a higienização com álcool 70 ou solução detergente., protetor 
facial de policarbonato tipo face shield. O item deve estar em acordo 
com as normas estabelecidas pela Anvisa e Inmetro

Unidade 44

56

Termômetro clínico\, ajuste digital\, infravermelho\, escala até 50 °c\, 
tipo* uso em testa\, componentes c/ alarmes\, medição à Distância\, 
memória até 10 medições, termômetro digital infravermelho com mira 
laser\, sensor medidor temperatura Digital à distância, termômetro 
digital infravermelho - temperatura em apenas 1 segundo; sua faixa de
medição vai de 35\,5°c e A 42\,9°c; armazena na memória a última 
temperatura; display LCD retro iluminado; alarme de alta temperatura 
e permite Captar a temperatura de líquidos e objetos., termômetro 
digital infravermelho com mira laser

Unidade 9

PLANO DE TRABALHO PARA ATIVIDADES SEMIPRESENCIAIS

COORDENAÇÕES AMINISTRATIVA, TÉCNICA E ACADÊMICA
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1- SERVIDORES LOTADOS NAS COORDENAÇÕES:

1.1 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA:

 Nilvana do Socorro da Silva Figueira - Administradora

 Sandro Xavier Monteiro – Coordenador Administrativo

 Marli Liarte Mendes – Assistente em Administração

 Alessandra Lima Aguiar – Assistente em Administração

1.2 – COORDENAÇÃO TÉCNICA:

 Christiane Patricia Oliveira de Aguiar – Coordenadora Técnica 

 Daura Rúbia Soares Diniz – Engenheira Sanitarista

1.2 – COORDENAÇÃO ACADÊMICA:

 Frank Raynner Vasconcelos Ribeiro – Coordenador Acadêmico;

 Helton Luis Nina Lameira – Técnico em Assuntos Educacionais;

 Jordanno Sarmento de Sousa – Técnico em Assuntos Educacionais;

 Kerlley Diane Silva dos Santos – Assistente em Administração

2- OBJETIVO DO PLANO DE TRABALHO

Atender o disposto no Art. 3º da Instrução normativa nº 10 – Reitoria, de 24 de setembro de

2020,  com  elaboração  de  um  plano  para  execução  de  atividades  administrativas

semipresenciais no ICTA.

3- FORMA E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

O atendimento será feito de maneira remota e presencial, sendo que o atendimento remoto

será no horário de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. O atendimento remoto será exercido

por todos os servidores do setor que não estejam em atividade presencial. Já o atendimento

presencial,  visando  evitar  aglomerações  e  possibilitar  o  distanciamento  mínimo entre  os

servidores,  será  exercido  através  de  uma  escala  de  trabalho.  A  escala  de  trabalho  será
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aplicada apenas no turno da manhã no horário de 8:00h às 12:00h. Abaixo estão as relações

de  servidores  que  farão  atendimento  remoto  e  presencial,  bem  como  aqueles  que  farão

atendimento exclusivamente de forma remota.

3.1- SERVIDORES FARÃO ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL 

 Sandro Xavier Monteiro – Coordenador Administrativo

 Marli Liarte Mendes – Assistente em Administração

 Alessandra Lima Aguiar – Assistente em Administração

 Daura Rúbia Soares Diniz – Engenheira Sanitarista

O atendimento presencial será feito em regime de escala de trabalho com rodízio de 

servidores conforme tabela abaixo:

HORÁRIO: 8:00H ÀS 12:00H

DIA DA SEMANA SERVIDORES

SEGUNDA Sandro Monteiro / Alessandra Aguiar

TERÇA Marli Liarte / Daura Diniz

QUARTA Sandro Monteiro / Alessandra Aguiar

QUINTA Marli Liarte / Daura Diniz

SEXTA Sandro Monteiro / Alessandra Aguiar

3.2- SERVIDORES FARÃO ATENDIMENTO EXCLUSIVAMENTE DE MANEIRA

REMOTA:

 Nilvana do Socorro da Silva Figueira – Administradora

 Christiane Patricia Oliveira de Aguiar – Coordenadora Técnica 

 Helton Luis Nina Lameira – Técnico em Assuntos Educacionais;
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 Jordanno Sarmento de Sousa – Técnico em Assuntos Educacionais;

 Kerlley Diane Silva dos Santos – Assistente em Administração

As servidoras Nilvana do Socorro Figueira e Christiane Patricia Oliveira de Aguiar exercerão

suas atividades exclusivamente de maneira remota por se enquadrarem em situação de grupo

de risco, conforme previsto no plano de Biossegurança.

Os servidores Helton Luis Nina Lameira, Jordanno Sarmento de Sousa e Kerlley Diane Silva

dos Santos se manterão em atendimento remoto. A avaliação do desempenho das atividades

que a Coordenação Acadêmica vem desenvolvendo remotamente, permitiu constatar que a

Coordenação tem respondido remotamente com efetividade a todas as demandas apresentadas

até o presente momento.

3.3- ATIVIDADE QUE SERÃO EXERCIDAS NO ATENDIMENTO PRESENCIAL:

 Receber e responder e-mails;
 Receber e responder memorandos eletrônicos;
 Receber e tramitar processos físicos e digitais;
 Abrir processos digitais;
 Recebimento e distribuição de materiais de consumo e permanente;
 Atendimento ao Público Interno (servidores);
 Atendimento a Público Externo (com agendamento prévio);
 Outras atividades pertinentes a cada função.

3.4- ATIVIDADE QUE SERÃO EXERCIDAS NO ATENDIMENTO REMOTO:

 Receber e responder e-mails;
 Receber e responder memorandos eletrônicos;
 Receber e tramitar processos digitais;
 Abrir processos digitais;
 Fazer solicitações relacionadas a orçamento como: empenho, remanejamento, 
anulação, entre outras;
 Outras atividades que possam ser executadas de maneira remota.
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3.4- ATIVIDADE QUE SERÃO EXERCIDAS NO ATENDIMENTO REMOTO PELA 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA:

 Assessorar os professores na elaboração e avaliação dos planos de ensino;

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos planos de ensino e outras formas de 

avaliação institucional;

 Atender remotamente aos usuários via e-mail institucional da Coordenação 

Acadêmica, preferencialmente, ou outro recurso tecnológico;

 Participar de reuniões virtuais relacionadas às atividades acadêmicas da instituição e 

as dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos do ICTA;

 Colaborar no planejamento, supervisão, análise e reformulação do processo de ensino 

aprendizagem. 

 Fornecer dados de competência da Coordenação Acadêmica as demais Unidades 

Acadêmicas e Administrativas institucionais;

 Supervisionar e consolidar a oferta dos componentes curriculares dos cursos no 

SIGAA; 

 Auxiliar na gestão das atividades de ensino, planejamento, orientação, 

supervisionando e avaliando tais atividades, a fim de assegurar a regularidade do 

desenvolvimento do processo educativo;

 Auxiliar as Coordenações de Cursos e NDEs durante os processos de reconhecimento 

dos cursos e atualização dos PPCs; e

 Zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos em Calendário Acadêmico da 

UFOPA; 

4- SOBRE AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19

Os servidores do setor consideram que para se pôr em prática as atividades presenciais  é

necessário  a  adequação  mínima  da  infraestrutura  para  atender  as  medidas  de  segurança

mencionadas no Plano de Biossegurança da Ufopa, tais como: controle de acesso de pessoas

aos prédios com medição de temperatura, limpeza diária das salas, fornecimento de insumos
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como  álcool  em gel  nas  salas  de  trabalho  e  também  em pontos  de  acesso  aos  prédios,

fornecimento de papel toalha e sabonete líquido nos banheiros, bem como a necessidade de

medidas  informativas  tais  como  a  obrigatoriedade  de  uso  de  máscaras  e  alertas  sobre

higienização das mãos e distanciamento social entre outros. 

Os servidores também se comprometem a cumprir todas as recomendações contidas no plano

de  Biossegurança  da  Ufopa,  tais  como:  não  compartilhar  objetos  de  trabalho,  utilizar  a

máscara durante o trabalho, manter o distanciamento mínimo, entre outras.

Os servidores consideram que o combate ao covid-19 é um compromisso de todos, portanto

cada um deve fazer sua parte para que possamos na medida do possível retornar as atividades

normais.

5- INFORMAÇÕES PARA CONTATO:

E-mail da coordenação administrativa: coord.administrativa.icta@ufopa.edu.br

E-mail da coordenação técnica: c  oord.tecnica.icta@ufopa.edu.br  

E-mail da coordenação acadêmica: coord.academica.icta@ufopa.edu.br

Celular institucional: (93) 99149-2137

Celular coordenador administrativo: (93) 99132-7619

Celular coordenadora técnica: (93) 9903-9820

PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES DO CURSO DE BACHARELADO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS

COORDENAÇÃO DO CURSO

ÓRGÃO:
COORDENAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO: 
SALA 403 – Bloco Modular 
Tapajós - BMT (UNIDADE 

mailto:coord.administrativa.icta@ufopa.edu.br
mailto:coord.academica.icta@ufopa.edu.br
mailto:sandro.monteiro@ufopa.edu.br
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TAPAJÓS)

MODO DE ATENDIMENTO:
Atendimento Remoto, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas através dos contatos abaixo.
Na impossibilidade de atender a demanda remotamente, será realizado atendimento presencial
após prévio agendamento entre a coordenação e o usuário.

E-mails para Contato:
Coordenação:coord.bicta@ufopa.edu.br- Prof. Elton 
Raniere
Secretaria: secretariadobicta@gmail.com - Savana Aguiar

Obs: Para pedidos e  emissão de documentos,  entrar em
contato  primeiramente  com  a  secretaria  do  curso.
Dependendo da solicitação, a Savana o consegue atender
e em último caso, o repassa para a coordenação do curso.

TELEFONES PARA 
CONTATO: 

WhatsApp para Contato:
(93) 99653-4034 (Profa. Elton Raniere) – contatos via este App somente quando não retorno do
prévio contato via e-mail realizado pelo usuário);

QUADRO DE SERVIDORES:
▪ Prof. Elton Raniere da Silva Moura - Coordenador do curso;
▪ Profa. Leidiane Leão de Oliveira – Vice coordenadora do curso;
▪ Técnica Savana Gama de Aguiar - Assistente em Administração.
▪ Prof. Keid Nolan Silva Sousa (docente)

▪ Profa. Khayth Marronny Rabelo Nagata

▪ Prof. Manoel Bentes dos Santos 

▪ Prof. Urandi João Rodrigues Junior

LABORATÓRIOS VINCULADOS AO CURSO

1- LABORATÓRIO DE GEOINFORMAÇÃO AQUÁTICAS - LAGIS

COORDENADOR: Keid Nolan Silva Sousa

LOCALIZAÇÃO: SALA 201 – Bloco Modular Tapajós - 
BMT (UNIDADE TAPAJÓS)

Telefone do Laboratório:

MODO DE ATENDIMENTO: O laboratório durante o período sem atividades 
presenciais em sua totalidade, encontra-se fechado e sem atividades presenciais sendo 
desenvolvidas. Para atendimento entrar em contato com o Prof. Keid Sousa.

E-mails para Contato e Agendamentos: 93 99163 4509 (whatsapp) keid.ufopa@gmail.com 
keid.sousa@ufopa.edu.br

2- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

mailto:keid.ufopa@gmail.com
mailto:secretariadobicta@gmail.com
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COORDENADOR: Prof. Elton Raniere da Silva Moura

LOCALIZAÇÃO: 
SALA 217 – Bloco Modular Tapajós - BMT (UNIDADE TAPAJÓS)

MODO DE ATENDIMENTO: O laboratório durante o período sem atividades 
presenciais em sua totalidade, encontra-se fechado e sem atividades sendo desenvolvidas. 
Caso haja alguma solicitação, entrar em contato com o Prof. Elton Raniere.

E-mails para Contato e Agendamentos:eltonranieremoura@gmail.com / 
elton.moura@ufopa.edu.br

Os laboratórios mencionados acima não possuem técnicos de laboratório, sendo de total
responsabilidade de uso o solicitante.

DOCENTES VINCULADOS AO BICTA
considerando principalmente os artigos 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da IN 10 de 24/09/2020

Docente Modo de atendimento

Elton Raniere da Silva Moura

Remoto das 08 às 12 horas e 
das 14 às 18 horas de segunda 
à sexta - Atendimento remoto 
através do e-mail: 
eltonranieremoura@gmail.co
m / elton.moura@ufopa.edu.br

Leidiane Leão de Oliveira

Remoto de segunda à sexta das
08 às 12 horas e das 14 às 18
horas  -  Atendimento  remoto
através do e-mail: 
leidianeoli@gmail.com
leidiane.oliveira@gmail.com 

Keid Nolan Silva Sousa

Remoto de segunda à sexta das
08 às 12 horas e das 14 às 18
horas - Atendimento através dos
emails : keid.ufopa@gmail.com
keid.sousa@ufopa.edu.br
fone whatsapp: 93 991634509

Khayth Marronny Rabelo Nagata

Remoto de segunda à sexta das
08 às 12 horas e das 14 às 18
horas  -  Atendimento  remoto
através dos e-mails:
khayth_nagata@yahoo.com.br
kmrnagata@gmail.com

Manoel Bentes dos Santos Remoto de segunda à sexta das

mailto:kmrnagata@gmail.com
mailto:khayth_nagata@yahoo.com.br
mailto:keid.sousa@ufopa.edu.br
mailto:keid.ufopa@gmail.com
mailto:leidiane.oliveira@gmail.com
mailto:leidianeoli@gmail.com
mailto:elton.moura@ufopa.edu.br
mailto:eltonranieremoura@gmail.com
mailto:eltonranieremoura@gmail.com
mailto:elton.moura@ufopa.edu.br
mailto:eltonranieremoura@gmail.com
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08 às 12 horas e das 14 às 18
horas - Atendimento remoto via
e-mail:
manoel.bentes40@gmail.com 

Urandi João Rodrigues Junior

Remoto de segunda à sexta das
08 às 12 horas e das 14 às 18
horas  – Atendimento via Skype
(urandijunior@hotmail.com) Via
meets  (urandi.adm@gmail.com)
e  via  email  para  solicitações
(urandi.rodrigues@ufopa.edu.br)

SERVIDORES TÉCNICOS VINCULADOS AO BICTA

Servidor Modo de atendimento

Savana Gama de Aguiar

Remoto de segunda à sexta das
08 às 12 horas e das 14 às 18
horas-  atendimento  remoto
através  do  e-mail
secretariadobicta@gmail.com 

FUNDAMENTO LEGAL

ART. 6-A, I, “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE 2020, DO
MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA,  COMBINADA  COM  O  ART.  11  DA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA  Nº  1  -  REITORIA,  DE  17  DE  MARÇO  DE  2020.  INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 10 - REITORIA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

DEMAIS INFORMAÇÕES PARA RESGUARDAR O ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS

 Os servidores membros do BICTA/ICTA comprometem-se em cumprir, no regime de jornada
em trabalho remoto e/ou semipresencial, as atribuições dos seus respectivos cargos/funções e
carga horária diária e semanal de trabalho prevista em Lei.
Para tanto, os servidores, nos horários previstos de atendimento,  manterão constante contato
mediante grupo de WhatsApp criado para esse fim e realizarão acompanhamento das demandas
enviadas pelos canais supracitados (e-mails, fones de contato e WhatsApp).
O prazo previsto para solução e/ou resposta às demandas será de até 48 horas ou 2 dias úteis,
em  regra.  Com  exceção  dos  agendamentos  para  utilização  de  laboratórios  que  seguem
cronograma e agenda de cada laboratório.

mailto:secretariadobicta@gmail.com
mailto:urandi.adm@gmail.com
mailto:urandijunior@hotmail.com
mailto:manoel.bentes40@gmail.com
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PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES DO CURSO DE BACHARELADO EM

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BCB

COORDENAÇÃO DO CURSO

ÓRGÃO:

COORDENAÇÃO BCB

LOCALIZAÇÃO: 
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SALA  403  –  Bloco  Modular  Tapajós  -  BMT

(UNIDADE TAPAJÓS)

Modo de atendimento:

Atendimento Remoto, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas através dos contatos abaixo.

Na impossibilidade de atender a demanda remotamente, será realizado atendimento presencial,

após prévio agendamento estre esta coordenação e o usuário.

E-mails para Contato:

bio.ufopa@gmail.com

TELEFONES PARA CONTATO:

(93) 2101-4923

(93) 2101-4917

WhatsApp para Contato:

(93) 99160-4384 (Prof. Túlio Lara – contatos via este App somente quando não retorno do prévio

contato via e-mail realizado pelo usuário);

(93) 99185-8072 (Assistente do curso Eric Braga - contatos via este App somente quando não

retorno do prévio contato via e-mail realizado pelo usuário).

QUADRO DE SERVIDORES:

▪ Prof. Túlio Lara - Coordenador do curso;
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▪ Prof. Frank Raynner – Vice coordenador do curso;

▪ Técnico Eric Braga - Assistente em Administração.

LABORATÓRIOS VINCULADOS AO CURSO

1- LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA VEGETAL E CRESCIMENTO DE PLANTAS

Localização: 

Unidade Tapajós, Bloco 11, sala 05

Coordenador:

 Túlio Silva Lara 

Modo de Atendimento:

Semipresencial  –  as  atividades  desenvolvidas  no  laboratório  de  Laboratório  de  Fisiologia

Vegetal  e  Crescimento de Plantas  ocorrerão de acordo com as demandas e cronogramas dos

Projetos de Pesquisa e/ou de Extensão coordenados ou com participação dos docentes vinculados

a este laboratório. Outras atividades poderão ser realizadas via solicitação de outros docentes ou

discentes da Ufopa, neste último caso com anuência do docente orientador.  As atividades no

Laboratório seguirão as normas do Plano de Biossegurança da Ufopa para combate ao Covid-19,
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sendo assim, serão permitidas no máximo 5 (cinco) pessoas dentro do laboratório. 

E-mails para Contato e Agendamentos:

tulio.lara@yahoo.com.br (Docente – Coordenador do Laboratório);

2- LABORATÓRIO  DE  ECOLOGIA  E  TAXONOMIA  DE  INVERTEBRADOS

AQUÁTICOS

Localização:  SALA  201 –  Bloco  Modular

Tapajós - BMT (UNIDADE TAPAJÓS)

Coordenadora:

 Sheyla Regina Marques Couceiro 

Modo de Atendimento:

Semipresencial  –  as  atividades  desenvolvidas  no  Laboratório  de  Ecologia  e  Taxonomia  de

Invertebrados Aquáticos ocorrerão de acordo com as demandas e cronogramas dos Projetos de

Pesquisa  e/ou  de  Extensão  coordenados  ou  com  participação  da  docente  vinculada  a  este

laboratório, resguardado o que tiver que ser interrompido em virtude de adoecimento de algum

membro da equipe pela covid-19. O laboratório será utilizado de segunda a sábado, das 8:00 às

18:00 h., seguindo as normas do Plano de Biossegurança da Ufopa para combate ao covid-19,

com uso de álcool gel para higienização e máscaras faciais.

mailto:tulio.lara@yahoo.com.br
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E-mails para Contato e Agendamentos:

sheylacouceiro@yahoo.com.br (Docente – Coordenadora do Laboratório)

3- LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA - LABAC

Localização: 

SALA 08 – Bloco 11 - UNIDADE TAPAJÓS

Coordenadora:

 Graciene do Socorro Taveira Fernandes 

Modo de Atendimento:

Semipresencial  –  as  atividades  desenvolvidas  no  Laboratório  de  Bacteriologia  -  LABAC

ocorrerão de acordo com as demandas e cronogramas dos Projetos de Pesquisa e/ou de Extensão

coordenados ou com participação dos docentes vinculados a  este  laboratório.  Estão previstas

atividades presenciais nas segunda-feira, quartas-feiras e sextas-feiras, no horário de 14 as 18

horas, exceto em caso de adoecimento de algum usuário, que nesse caso serão interrompidas as

atividades e após o cumprimento dos protocolos, haverá o retorno. Outras atividades poderão ser

realizadas  via  solicitação  de  outros  docentes  ou  discentes  da  Ufopa,  neste  último  caso  com

anuência de seu docente orientador. As atividades no LABAC seguirão as normas do Plano de

Biossegurança da Ufopa para combate ao Covid-19, sendo assim, serão permitidas no máximo 4

(quatro) pessoas no espaço, que farão uso de álcool gel, máscara, luvas e demais equipamentos

de segurança individual. 
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E-mails para Contato e Agendamentos:

graciene.fernandes@ufopa.edu.br/  gracienefernandes@hotmail.com   (Docente – Coordenadora do

Laboratório);

4- LABORATÓRIO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE BIOLOGIA APLICADA

Localização: 

SALA 105 – Bloco Modular  Tapajós  -  BMT

(UNIDADE TAPAJÓS)

Coordenadora:

 Profa. Eveleise Canto

Modo de Atendimento: 

Semipresencial  –  Coordenação –  Profa.  Eveleise  Canto:  As  atividades  desenvolvidas  no

Laboratório de Ensino Multidisciplinar de Biologia Aplicada – LaBio, ocorrerão de acordo com

as demandas e cronogramas dos Projetos de Pesquisa, Ensino e/ou de Extensão desde que sejam

previamente  agendadas  por  e-mail  e  acompanhadas  pelo  docente  coordenador/orientador  do

projeto (podendo ter  a participação de seus discentes).  As atividades  no Laboratório deverão

seguir as normas do Plano de Biossegurança da Ufopa para combate ao Covid-19, principalmente

onde cita-se:, "Retorno controlado de atividades em laboratório para manutenção de pesquisas

que já haviam sido iniciadas e/ou essenciais, com acesso restrito a um servidor e um estudante,

por período curto, por um turno do dia, na medida do possível e de acordo com as diretrizes e

orientações dos eixos do Plano de Biossegurança”.

 Juntamente  com  as  diretrizes  do  plano  de  biossegurança,  medidas  de  proteção  básicas  de

mailto:gracienefernandes@hotmail.com
mailto:graciene.fernandes@ufopa.edu.br/
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laboratório também deverão ser adotadas, como utilização de calças, sapatos fechados, jaleco,

óculos  de  proteção  e  luvas  de  procedimento  para  as  atividades  laboratoriais.  Todos  esses

procedimentos deverão ser fiscalizados pelo docente orientador.

As solicitações de uso do espaço e de equipamentos deverão ser feitas com um prazo de 5 (cinco)

dias de antecedência através do endereço de e-mail ictalbv@gmail.com.

Atividade remota – Servidores Técnicos

Conforme Art. 14. Instrução Normativa nº 10, a Unidade ou Subunidade que decidir por não

adotar  o  trabalho  semipresencial  deverá  atender  presencialmente,  quando não  for  possível  o

atendimento da demanda de forma remota, mediante prévio agendamento por e-mail, informando

as respectivas chefias imediatas.

Servidores técnicos 

- Cleberson Eduardo Oliveira

- Gilmara Ferreira Oliveira

- Jhéssica Krhistinne Caetano Frota

E-mails para Contato e Agendamentos:

ictalbv@gmail.com.

5- LABORATÓRIO RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

Localização: 

Unidade Tapajós, Bloco 11

Coordenador:

 Andreia Cavalcante Pereira 

Modo de atendimento:

Semipresencial – as atividades desenvolvidas no Laboratório Recepção de Amostras ocorrerão

de acordo com as demandas e cronogramas dos Projetos de Pesquisa cadastrados na PROPPIT
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com  participação  dos  docentes  vinculados  a  este  laboratório.  Outras  atividades  poderão  ser

realizadas via solicitação de outros docentes Ufopa, com justificativas e informações de medidas

de segurança ao utilizarem este ambiente de trabalho. As atividades no Laboratório seguirão as

normas do Plano de Biossegurança da Ufopa para combate a Covid-19. Neste sentido,  serão

permitidas no máximo cinco pessoas no laboratório. 

E-mails para Contato e Agendamentos:

diatomaceas@gmail.com (Docente – Coordenadora do Laboratório).

As utilizações dos espaços laboratoriais citados acima serão condicionadas a presença do

professor  coordenador/orientador  do  projeto  ou  quando  necessário  a  presença  de  um

técnico  (horário  agendado  previamente  por  e-mail,  tendo  em vista  a  atividade  remota

destes servidores)

DOCENTES VINCULADOS AO BCB

considerando principalmente os artigos 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da IN 10 de 24/09/2020

Servidores Modo de atendimento

Advanio Inacio Siqueira Silva

Semipresencial  –  Previsão  de  presença  nas

dependências  da Ufopa de segunda-feira à sexta-feira.

Irá  frequentar  o Laboratório  de  Botânica  (Sala  119  -

Unidade Amazônia),   Laboratório de Química (Sala 117

- BMT - Unidade Tapajós) e  Sala dos professores (Sala

407 - BMT - Unidade Tapajós).

André Luiz Colares Canto

A  coleção  ictiológica  da  UFOPA  continuará

funcionando  com  atividades  presenciais  e  fluxo

reduzido de pessoas, conforme foi aprovado no PLANO

DE  FUNCIONAMENTO  DO  INSTITUTO  DE

CIÊNCIAS  E  TECNOLOGIA  DAS
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ÁGUAS DURANTE  A  SUSPENSÃO  DAS

ATIVIDADES PRESENCIAIS.

"Os laboratórios a seguir terão funcionamento com fluxo

reduzido  de  pessoas:  LAMPOA,  Coleção  Ictiológica,

Biologia Ambiental; LEMRA (Recursos Aquáticos)".

Andreia Cavalcante Pereira

Semipresencial  – A  docente  atuará  no  laboratório

Recepção de Amostras, Bloco 11, Unidade Tapajós, que

funcionará a partir da segunda quinzena de novembro de

2020, com atividades semipresenciais e fluxo de pessoas

reduzido. Até a supracitada data a docente permanecerá

em trabalho remoto. 

Previsão de presença  da docente  nas  dependências  da

Ufopa:  ocorrerá  de  segunda-feira  a  sexta-feira  pela

tarde,  14:00  às  18:00  a  partir  da  segunda  semana  de

novembro de 2020. Durante o período da manhã (08:00

às 12:00) seguirá com atividades remotas. A docente irá

cumprir  com  o  que  está  estabelecido  na  Instrução

Normativa Nº 10 Reitoria, publicada em 24 de setembro

de 2020. 

Christiane  Patrícia  Oliveira  de

Aguiar

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível
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o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.

Cleberson Eduardo Oliveira

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.

Eric Braga Ferreira

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.

Eveleise Samira Martins Canto

Semipresencial  -  Previsão  de  presença  nas

dependências  da  Ufopa  às  Segundas-feiras,  Quartas-

feiras e Sextas-feiras, no horário das 8h às 12h e das 14

às 18h. Irá frequentar Laboratório de Biologia Aplicada

- LaBio
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Frank  Raynner  Vasconcelos

Ribeiro

A  coleção  ictiológica  da  UFOPA  continuará

funcionando  com  atividades  presenciais  e  fluxo

reduzido de pessoas, conforme foi aprovado no PLANO

DE  FUNCIONAMENTO  DO  INSTITUTO  DE

CIÊNCIAS  E  TECNOLOGIA  DAS  ÁGUAS

DURANTE  A  SUSPENSÃO  DAS  ATIVIDADES

PRESENCIAIS.

"Os laboratórios a seguir terão funcionamento com fluxo

reduzido  de  pessoas:  LAMPOA,  Coleção  Ictiológica,

Biologia Ambiental; LEMRA (Recursos Aquáticos)".

Gilmara Ferreira Oliveira

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.

Graciene do Socorro Taveira

Semipresencial  -  Previsão  de  presença  nas

dependências  da  Ufopa  as  Segundas-feiras,  Quartas-

feiras  e  Sextas-feiras.  Irá  frequentar  a  sala  de

professores sala 407, Bloco Modular e Laboratório de

Bacteriologia, Bloco 11 – Unidade Tapajós.

Jhéssica Krhistinne Caetano

Frota
Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as
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respectivas chefias imediatas.

Leandro Lacerda Giacomin

Semipresencial  -  Previsão  de  presença  nas

dependências  da Ufopa todos os dias à tarde (14:00 -

18:00). Irá frequentar Laboratório de Botânica (Sala 119

–  Unidade  Amazônia)  Herbário  HSTM  (Unidade

Tapajós).

Marlisson Augusto Costa Feitos

Semipresencial  -  Previsão  de  presença  nas

dependências da UFOPA nos dias de segunda, terça e

quinta e sexta-feira. Irá   frequentar a sala de professores

do ICTA no BMT (sala 407).

Regiane  Sablina  Almeida

Bernardes

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.
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Samia Rubielle Silva de Castro

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.

Sergio de Melo

Remoto – Conforme Art. 14., a Unidade ou Subunidade

que  decidir  por  não  adotar  o  trabalho  semipresencial

deverá atender presencialmente, quando não for possível

o atendimento da demanda de forma remota, mediante

prévio  agendamento  por  e-mail,  informando  as

respectivas chefias imediatas.

Sheyla Regina Marques Couceiro

Semipresencial  -  Previsão  de  presença  nas

dependências  da  Ufopa  de  segunda  a  sexta-feira.  Irá

frequentar  o  Laboratório de Ecologia e Taxonomia de

Invertebrados Aquáticos.

Túlio Silva Lara Semipresencial  -  Previsão  de  presença  nas

dependências  da  Ufopa  de  segunda  a  sexta-feira.  Irá

frequentar a sala da Coordenação do BCB no BMT, sala
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404 e o Laboratório de Fisiologia Vegetal e Crescimento

de Plantas, na Unidade Tapajós, Bloco 11, sala 05. 

FUNDAMENTO LEGAL (a confirmar!!)

ART. 6-A, I, “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE 2020, DO

MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA,  COMBINADA  COM  O  ART.  11  DA  INSTRUÇÃO

NORMATIVA Nº 1 - REITORIA, DE 17 DE MARÇO DE 2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 10 - REITORIA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

DEMAIS INFORMAÇÕES PARA RESGUARDAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

 Os servidores membros do BCB/ICTA comprometem-se em cumprir, no regime de jornada em

trabalho remoto e/ou semipresencial, as atribuições dos seus respectivos cargos/funções e carga

horária  diária  e  semanal  de trabalho prevista  em Lei.  Para tanto,  os servidores,  nos horários

previstos de atendimento, manterão constante contato mediante grupo de WhatsApp criado para

esse  fim e  realizarão  acompanhamento  das  demandas  enviadas  pelos  canais  supracitados  (e-

mails, fones de contato e WhatsApp). O prazo previsto para solução e/ou resposta às demandas

será de até 48 horas ou 2 dias úteis, em regra. Com exceção dos agendamentos para utilização de

laboratórios que seguem cronograma e agenda de cada laboratório.
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PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES DO CURSO DE BACHARELADO EM
ENGENHARIA DE PESCA – BEP

COORDENAÇÃO DO CURSO

ÓRGÃO:
Coordenação do BEP

LOCALIZAÇÃO: 
SALA 403 – Bloco Modular Tapajós - BMT (UNIDADE TAPAJÓS)

MODO DE ATENDIMENTO:
- Atendimento remoto de segunda à sexta das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas.
- Atendimento presencial de segunda à sexta das 08 às 12 horas (sala 404 - BMT): realizado
conforme demanda agendada via e-mail coordengpesca@gmail.com / (93) 99116-1765.

OBS: Na impossibilidade de atender a demanda remotamente, será realizado atendimento
presencial após prévio agendamento estre esta Coordenação. Os agendamentos devem ser
realizados com antecedência mínima de 48 horas (dias uteis) para permitir a adoção de
medidas de proteção, seguindo os protocolos de biossegurança.

QUADRO DE SERVIDORES:
▪ Prof. Charles Hanry Faria Junior - Coordenadora do Curso;
▪ Prof. Thiago Marinho Pereira – Vice coordenador do Curso;
▪ Técnica Milena Gomes Furtado Faial – Assistente em Administração.

E-MAILS E TELEFONES PARA CONTATO: whatsapp somente quando não retorno do 
prévio contato via e-mail realizado pelo usuário;

Prof. Charles Hanry Faria Junior: coordengpesca@gmail.com / (93) 99116-1765
Prof. Thiago Marinho Pereira: tmarinhopereira@gmail.com / (93) 99164-6500
Técnica Milena Gomes Furtado Faial: secengenhariadepesca@gmail.com / (93) 2101-4923 / (93)
99653-6221

LABORATÓRIOS VINCULADOS AO CURSO

1 - LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DO ICTIOPLÂNCTON E PESCA EM ÁGUAS
INTERIORES – LEIPAI

LOCALIZAÇÃO:  
Sala 4, bloco 11 em frente ao BMT, campus 
Tapajós

Telefone do Laboratório:
     2101-4996

Coordenador: Professor Dr. Diego Maia Zacardi: dmzacardi@hotmail.com / 93) 99118-7133

MODO DE ATENDIMENTO:
Presencial – As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no laboratório de 
Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores ocorrerão de forma das 08 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas de segunda à sexta e/ou de acordo com as demandas e cronogramas dos planos
de trabalho e projetos vinculados ao laboratório. Serão permitidas no máximo 6 (seis) pessoas por

mailto:dmzacardi@hotmail.com
mailto:secengenhariadepesca@gmail.com
mailto:tmarinhopereira@gmail.com
mailto:coordengpesca@gmail.com
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turno de trabalho dentro do laboratório. Juntamente com as diretrizes do plano de biossegurança, 
medidas de proteção básicas de laboratório, como utilização de calças, sapatos fechados, jaleco, 
máscaras, face Shields (quando possível) e luvas de procedimento para as atividades 
laboratoriais.
Outras atividades poderão ser desenvolvidas por discentes e docentes deste IES nas dependências
do laboratório, mas deverão ser solicitadas via e-mail (dmzacardi@hotmail.com) com prazo de 5 
(cinco) dias de antecedência e anuência dos possíveis orientadores/professores.
Ressaltamos que as atividades do LEIPAI seguirão as Normas de Boas Práticas Laboratoriais e
Normas  de Uso,  já  vigentes  no laboratório,  além do Plano de Biossegurança  da Ufopa para
combate  ao  Covid-19,  de  17  de  setembro  de  2020,  amplamente  divulgado  nos  canais  de
comunicação.

A utilização do espaço acima será condicionada pela presença do coordenador do laboratório e
ou bolsistas.

DEMAIS  INFORMAÇÕES  PARA  RESGUARDAR  O  ATENDIMENTO  AOS
USUÁRIOS:
Os servidores  e  colaboradores  membros  do  LEIPAI/ICTA comprometem-se  em cumprir,  no
regime de jornada em trabalho remoto e/ou semipresencial, as atribuições dos seus respectivos
cargos/funções e carga horária diária e semanal de trabalho prevista em Lei, além das metas e
cronogramas vinculados aos planos de trabalho e projetos de pesquisa e extensão.
Para tanto,  os servidores e colaboradores  manterão constante  contato e acompanhamento das
demandas enviadas mediante a e-mails, fones de contato e WhatsApp.

E-mails para Contato e Agendamentos:
Prof. Diego Maia Zacardi (Coordenador): dmzacardi@hotmail.com; Celular: (93) 99118-7133
Atualmente, não temos técnicos vinculado ao LEIPAI, a técnica Maria Aparecida de Lima 
Suzuki está na UFPA/Altamira em projeto de cooperação técnica em conjunto com a UFOPA (só
deve retornar em agosto de 2021).

2 - LABORATÓRIO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR EM RECURSOS AQUÁTICOS
(LEMRA)

LOCALIZAÇÃO: 
SALA 106 e 205 – Bloco Modular Tapajós - BMT (UNIDADE TAPAJÓS)

Coordenadora: Professora Dra. Ione Iolanda dos Santos: ione_iolanda@hotmail.com; Celular: 
(93) 99161-9711

MODO DE ATENDIMENTO:
- Atendimento de forma remota e presencial, nos horários de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h.
- Atendimento remoto será exercido por todas as servidoras do laboratório.
- Atendimento presencial,  visando evitar aglomerações e possibilitar o distanciamento mínimo
entre os servidores, será exercido através de uma escala de trabalho aplicada em ambos os turnos 
- Será permitida a permanência de no máximo, 5 (cinco) pessoas dentro do laboratório por turno
de trabalho.
- A servidora Djanira Rodrigues Leão Peleja exercerá suas atividades exclusivamente de maneira
remota  por  se  enquadrar  em  situação  de  grupo  de  risco,  conforme  previsto  no  plano  de
Biossegurança.
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-  A  Servidora  Waldinete  de  Fátima  Freitas  Lobato  exercerá  suas  atividades  semipresencial
mediante  demanda  dos  professores  com  aviso  prévio  de  48  horas  de  antecedência  para  tal
atividade, sendo que nos dias demandados pela manhã, não poderão ser demandados no turno da
tarde e vice versa. - A coordenação do laboratório juntamente com as servidoras do laboratório
consideram que as atividades presenciais só poderão ser iniciadas, mediante o fornecimento de
equipamentos e materiais necessário ao atendimento das medidas de segurança tratadas no Plano
de Biossegurança da UFOPA, bem como as medidas de proteção básicas de laboratório,  tais
como  a  utilização  de  calças,  sapatos  fechados,  jaleco,  óculos  de  proteção  e  luvas  de
procedimento.

E-mails para Contato e Agendamentos:
E-mail do laboratório: labrecursosaquáticos@gmail.com
E-mail particular das técnicas de Laboratório:
Djanira Rodrigues Leão Peleja: drlpeleja@gmail.com; Celular: (93) 99190-5537
Waldinete de Fátima Freitas Lobato lwaldinete@gmail.com  ;   Celular: (93) 99122-0530

3 - LABORATÓRIO MÚLTIPLO PARA PRODUÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS
(LAMPOA)

LOCALIZAÇÃO: 
Rua Santana, s/nº (UNIDADE TAPAJÓS)

Coordenador: Professor Dr. Luciano Jensen Vaz
Vice coordenadora: Professora Dra. Michelle Midori Sena Fugimura

MODO DE ATENDIMENTO:
- 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas (docentes)
- 08 às 12 horas (técnica)
- As atividades desenvolvidas no LAMPOA ocorrerão de forma Presencial de acordo com as
demandas  e  cronogramas  dos  Projetos  de  Pesquisa  e/ou  de  Extensão  coordenados  ou  com
participação dos docentes vinculados a este laboratório.
- Outras atividades poderão ser realizadas via solicitação de docentes ou discentes da Ufopa,
neste último caso com anuência de seu docente orientador e coordenador do laboratório.
- As atividades do LAMPOA continuarão seguindo as Normas de Boas Práticas Laboratoriais e
Normas  de Uso,  já  vigentes  no laboratório,  além do Plano de Biossegurança  da Ufopa para
combate  ao  Covid-19.  Juntamente  com as  diretrizes  do  plano  de  biossegurança,  medidas  de
proteção básicas de laboratório também deverão ser utilizadas, como utilização de calças, sapatos
fechados, jaleco, óculos de proteção e luvas de procedimento para as atividades laboratoriais.
- As solicitações de uso do espaço e de equipamentos deverão ser feitas com um prazo de 5
(cinco) dias de antecedência. Para tal uso, torna-se necessário o envio de solicitação para um dos
2 e-mails (Coordenador ou Vice) listados a seguir. 
- Serão permitidas no máximo 5 (cinco) pessoas dentro do laboratório.

E-mails para Contato e Agendamentos:
Professor Dr. Luciano Jensen Vaz:  luciano.vaz@ufopa.edu.br,  (93) 98102-4874  (contatos via
este App somente quando não retorno do prévio contato via e-mail realizado pelo usuário);
Professora Dra. Michelle Midori Sena Fugimura: michelle.fugimura@ufopa.edu.br, (93) 98100-
0087 (contatos via este App somente quando não retorno do prévio contato via e-mail realizado
pelo usuário).
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Gleika Tamires Jordão dos Reis (Técnica de laboratório): gleika.reis@ufopa.edu.br, (93) 98805-
5504 (contatos via este App somente quando não retorno do prévio contato via e-mail realizado
pelo usuário).

4- LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE QUÍMICA/ solicitação de adequação do nome
para Laboratório de Análises Multifuncionais (LABAM)

LOCALIZAÇÃO: 
Prédio BMT, Sala 117- (UNIDADE TAPAJÓS)

Coordenador: Professora Dra. Lenise Vargas Flores da Silva
Técnico responsável: Suelen Taise dos Santos (Licença maternidade)

MODO DE ATENDIMENTO:
- Atendimento será de forma remota e/ou presencial através de agendamento prévio. Os horários
preferenciais são de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. 
- A servidora técnica do laboratório está de licença maternidade. Diante desta particularidade os
agendamentos de uso devem ser combinados com a coordenadora do laboratório (através do e-
mail  a  seguir  ou  contato  telefônico).  Em  caso  de  algum  impedimento  da  coordenadora,
recomenda-se que ocorra a colaboração de outro técnico do instituto para que a demanda possa
ser atendida, mediante consulta prévia a coordenação do laboratório de origem do servidor. 

E-mails para Contato e Agendamentos:
Lenise Silva: lenise.ufopa@gmail.com/ lenise.silva@ufopa.edu.br
Fone/whatsApp: 93 99901- 1336

A utilização dos espaços laboratoriais acima será condicionada pela presença de um dos
professores ou técnicos de laboratórios vinculados ao BEP .

DOCENTES VINCULADOS AO BEP
Considerando principalmente os artigos 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da IN 10 de 24/09/2020

Docente Modo de atendimento

Dr. Bruno Braulino
Batista

- Remoto das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas de segunda à sexta 
em turnos alternados. 
Preferência por ir para a UFOPA à tarde, geralmente na PROPPIT. 
- Às quartas e sextas, no turno da tarde, vai dar continuidade as 
atividades de uso do espaço físico do laboratório Multidisplinar de 
Ensino de Recursos Aquáticos – LEMRA (sala 106) em conjunto 
com 1 a 2 discentes.
- Já retomou as coletas esta semana de campo.
- Equipamentos demandados: paquímetro, estereomicroscópio, placas
de petri, balança. 
E-mails: brunob.batista@gmail.com; Celular: (93) 99151-7690
- Em regime de férias no período de: 1º - 01/12/2020 a 05/12/2020;  
2º - 18/02/2021 a 09/03/2021 e 3º - 20/06/2021 a 09/07/2021

Dr. Charles Hanry Faria
Junior

- Atendimento remoto na Coordenação do BEP (sala 404 - BMT) de
segunda  à  sexta  das  08  às  12  horas  e  das  14  às  18  horas:
coordengpesca@gmail.com / (93) 99116-1765
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-  Atendimento  presencial  de  segunda  à  sexta  das  08  às  12  horas
realizado  conforme  demanda  agendada  via  e-mail
coordengpesca@gmail.com / (93) 99116-1765.
- Atendimento (docente)  presencial  na sala dos professores (405 –
BMT)  do ICTA de segunda à sexta das 14 às 18 horas: realizado
conforme demanda agendada via e-mail (charlesufopa@gmail.com) /
(93) 99116-1765.
- Em regime de férias no período de: 1º - 28/12/2020 a 16/01/2021;
2º - 05/07/2021 a 29/07/2021
OBS:  os  agendamentos  devem  ser  realizados  com  antecedência
mínima de 48 horas (dias uteis) para permitir a adoção de medidas de
proteção, seguindo os protocolos de biossegurança.

Dr. Diego Maia Zacardi

-  As  atividades  Presenciais  de  ensino,  pesquisa  e  extensão
desenvolvidas no laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em
Águas Interiores ocorrerão das 08 às 12 horas e das 13 às 15 horas de
segunda à sexta e/ou de acordo com as demandas e cronogramas dos
planos de trabalho e projetos vinculados ao laboratório.
E-mails: dmzacardi@hotmail.com; Celular: (93) 99118-7133
- Em regime de férias no período de: 1º - 07/12/2020 a 21/12/2020;
2º - 11/01/2021 a 25/01/2021

MSc. Ezequias Procópio
Brito

- Atendimento remoto de segunda à sexta das 08 às 12 horas e das 14
às 18 horas.
-  Se  houver  necessidade  de  atendimento  presencial,  esta  será
previamente agendada. 
- Pretendo analisar amostras de organismos incrustantes no LEMRA
a  partir  da  segunda  quinzena  de  dezembro,  no  tuno  vespertino.
Apenas  eu  (prof.  Ezequias)  irei  realizar  as  análises.  Para  essa
atividade, necessito de lupa, placas de petri e pinças. Necessito ainda
dos  equipamentos  de  biossegurança  (álcool  70%,  papel  toalha  e
detergente líquido).  
- E-mails: ezprocopio@yahoo.com.br; Celular: (93) 98120-1479

Dr. Herlon Mota Atayde - Atividades remotas no turno matutino, das 08:00 às 12:00 horas.
- Retomada de pesquisas para concluir a primeira etapa.
- Realização de ensaios microbiológicos e enzimáticos no LEMRA
(sala  205) diariamente,  a  partir  do dia  19/10,  no turno vespertino,
com a presença da técnica do laboratório em ao menos dois desses
dias (ao menos nas segundas e quintas). 
- Na ausência de atividades no turno matutino dos demais dias da
semana,  o  espaço  do LEMRA poderá  ser  solicitado,  bem como a
presença da técnica na parte da tarde.
-  A cada  dia,  no máximo quatro  pessoas  devem desenvolver  essa
atividade, incluindo o Coordenador do projeto e a Técnica.
- O horário das atividades pode iniciar a partir das 13:00 horas, com
término  antes  ou  após  18:00  horas,  dependendo  da  exigência

mailto:ezprocopio@yahoo.com.br
mailto:dmzacardi@hotmail.com
mailto:charlesufopa@gmail.com
mailto:coordengpesca@gmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS

metodológica daquele dia.
- Para essas atividades, solicito retomada de guarda no LEMRA de ao
menos dois microscópios e uma lupa, atualmente no LEIPAI.
-  O uso  de  solução  de  máscaras,  luvas,  detergente,  água  sanitária
diluída e álcool 70% (fórmula aquosa) é condição já frequente nessas
atividades, sendo a aquisição dos mesmos já efetuada com recursos
de projeto de pesquisa ou particular.  Dessa forma, as atividades sob
minha coordenação já poderão ser retomadas.
-  Considerando a  necessidade  de  material  adicional  para  subsidiar
está e demais atividades no laboratório, recomendo o fornecimento de
álcool  70%  (fórmula  em  gel),  detergente  líquido,  papel-toalha  e
termômetro digital com sensor infravermelho pela RIDH.
E-mails: herlonatayde@bol.com.br; Celular: (93) 98816-1373
- Em regime de férias no período de: 1º - 31/12/2020 a 24/01/2021

Dra. Ione Iolanda Dos
Santos

-  Atendimento  de  forma  remota  (50%)  e  presencial  (50%),  nos
horários de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. 
- O atendimento presencial será realizado preferencialmente no turno
da manhã (8:00h às 12:00h). Visando evitar aglomerações, deve ser
agendado  com  48  horas  de  antecedência,  além  disso,  nos  dias
demandados pela manhã, não haverá atendimento no turno da tarde e
vice versa. 
Atividades  de  pesquisa  desenvolvidas  no  Laboratório  de  Ensino
Multidisciplinar  em  Recursos  Aquáticos  (LEMRA)  de  2ª  a  6ª,
desenvolvida preferencialmente, no turno matutino (8:00h às 12:00h)
- E-mail: ione_iolanda@hotmail.com; Celular: (93) 99161-9711
- Em regime de férias no período de: 1º - 09/12/2020 a 18/12/2020;
2º - 31/12/2020 a 03/02/2021

Dra. Lenise Vargas
Flores Da Silva

- Atendimento da função de pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e
inovação  tecnológica  (PROPPIT)  em  atividade  remota  ou
semipresencial sob demanda (das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas
de segunda à sexta em turnos alternados). 
- Atendimento a alunos de TCC e parceiros no laboratório de química
multiusuário  (futuro  LabAM-  Análises  multifuncionais),  sob
agendamento e demanda. 
E-mails:lenise.ufopa@gmail.com /lenise.silva@ufopa.edu.br
Telefone/ Whatzap: (093) 99901-1336
- Em regime de férias no período de: 1º - 05/10/2020 a 09/10/2020;
2º - 04/01/2021 a 18/01/2021  e  3º 05/07/21 a 29/07/21

Dr. Lincoln Lima Correa - Atendimento remoto de orientação de TCC da aluna Elzamara de
Castro Oliveira e produção de Artigos Científicos. 
- Se houver necessidade de orientação presencial,  será programado
antecipadamente;
- E-mail: lincorre@gmail.com; Celular (19) 982020386;
- Em regime de férias: até o momento não definido. 
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- Das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas (LAMPOA)

Dr. Luciano Jensen Vaz

- Das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas (LAMPOA)
- E-mail: luciano.vaz@ufopa.edu.br; Celular: (93) 98102-4874  
- Em regime de férias no período de: 1º - 09/12/2020 a 18/12/2020;
2º - 22/02/2021 a 08/03/2021; 3º 27/07/2021 a 15/08/2021

Dra. Michelle Midori
Sena Fugimura

- Das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas (LAMPOA)
- E-mail: michelle.fugimura@ufopa.edu.br; Celular: (93) 98100-0087
- Em regime de férias no período de: 1º - 09/12/2020 a 18/12/2020;
2º - 22/02/2021 a 08/03/2021; 3º 27/07/2021 a 15/08/2021

Dr. Thiago Marinho
Pereira

- Atendimento remoto na Coordenação do BEP (sala 404 - BMT) de
segunda  à  sexta  das  08  às  12  horas  e  das  14  às  18  horas:
coordengpesca@gmail.com / (93) 99164-6500
-  Atendimento  presencial  de  segunda  à  sexta  das  08  às  12  horas
realizado conforme demanda agendada.
- E-mail: tmarinhopereira@gmail.com; Celular: (93) 99164-6500

Dr. Tony Marcos Porto
Braga

- Atendimento remoto para orientação (graduação e pós-graduação)
de segunda à sexta das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas;
- Retomada dos trabalhos com pesquisadores do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia visando nova publicação.
- E-mail: tony.braga@gmail.com; Celular: (93) 99112-6272
- Em regime de férias no período de: 1º - 07/12/2020 a 21/12/2020

MSc. Wildes Cley da
Silva Diniz

- Atendimento remoto de segunda à sexta das 08 às 12 horas e das 14
às  18  horas  –  Eventualmente  haverá  atendimento  presencial  para
orientação e estágio na sala 405 – BMT. 
- Os atendimentos presenciais serão previamente agendados.
- E-mail: wildesufopa@gmail.com; Celular: (93) 98803-7014
- Em regime de férias no período de 12/10/2020 a 05/11/2020.

SERVIDORES TÉCNICOS VINCULADOS AO BEP

Servidor / Função Modo de atendimento

Djanira Rodrigues Leão
Peleja - Técnica de

Laboratório /
Aquicultura

- Atendimento 100% remoto
- Se enquadrar em situação de grupo de risco, conforme previsto no
plano de Biossegurança.
- E-mail: drlpeleja@gmail.com; Celular: (93) 99190-5537

Gleika Tamires Jordão
Dos Reis - Técnico de

Laboratório Área

- LAMPOA, das 08 às 12 horas
- E-mail: gleika.reis@ufopa.edu.br, (93) 98805-5504
- Em regime de férias no período de: 1º - 04/01/2021 a 18/01/2021;
2º - 02/07/2021 a 16/07/2021

Maria Aparecida de
Lima Suzuki - Técnico

de Laboratório Área

 - Afastada: Projeto de Cooperação Técnica com a UFPA/Altamira
em conjunto com a UFOPA (só deve retornar em agosto de 2021).
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Milena Gomes Furtado 
Faial – Função - 
Assistente em 
Administração

- Modo remoto: de segunda à sexta das 08 às 12 horas e das 14 às 18
horas;
- Local de trabalho: Sala 403-BMT(Unidade Tapajós)
- Atendimento:  secengenhariadepesca@gmail.com / SIGAA / Spark
Ufopa.
-  Exercerá  as  atividades  exclusivamente  de  maneira  remota  por
enquadramento na situação prevista no Art. 9º, da IN nº 1 – Reitoria,
de 17 de março de 2020.
-  Serão  desenvolvidas  as  atividades  técnicas  de  rotina  quanto  às
demandas de pesquisa, extensão e apoio a orientações de trabalhos de
iniciação científica, TCCs, dissertações e teses.
ATIVIDADES  QUE  SERÃO  DESEMPENHADAS  PELA
COORDENAÇÃO E SECRETARIA:
a) Zelar  pelo  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no
Calendário Acadêmico da UFOPA; 
b) Acompanhar  e  avaliar  o  desenvolvimento  dos  planos  de
ensino e outras formas de avaliação institucional;
c) Atender remotamente aos usuários via e-mail institucional da
Coordenação  de  Curso/Secretaria,  preferencialmente,  ou  outro
recurso tecnológico;
d) Participar  de  reuniões  virtuais  relacionadas  às  atividades
acadêmicas  da instituição e as dos Núcleos Docentes Estruturantes
dos cursos do ICTA;
e) Colaborar  no  planejamento,  supervisão,  análise  e
reformulação do processo de ensino aprendizagem. 
f) Fornecer dados de competência da Coordenação de Curso e
Administrativas institucionais;
g) Supervisionar  e  consolidar  a  oferta  dos  componentes
curriculares dos cursos no SIGAA; 
h) Auxiliar  na  gestão  das  atividades  de  ensino,  planejamento,
orientação,  supervisionando  e  avaliando  tais  atividades,  a  fim  de
assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo;
- O prazo previsto para solução das demandas será de até 48 horas ou
2 dias úteis, em regra.
- Em regime de férias no período de 05/10 a 24/10/2020.

Suellen Taise Rocha dos
Santos - Técnico de
laboratório- área:

Química

- PORTARIA Nº 632 / 2020 - PROGEP (11.01.29) Nº do Protocolo:
NÃO  PROTOCOLADO.  Santarém-PA  ,  31  de  agosto  de  2020.
RESOLVE:  Conceder  licença-maternidade  à  servidora  SUELLEN
TAISE ROCHA DOS SANTOS PEREIRA, ocupante  do cargo de
Técnica  em  Laboratório,  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  desta
Universidade,  lotada  no(a)  Instituto  de  Ciências  e  Tecnologia  das
Águas,  de  120  (cento  e  vinte)  dias  consecutivos,  no  período  de
20/08/2020 a 17/12/2020, e sua prorrogação por 60 (sessenta) dias,
no período de 18/12/2020 a 15/02/2021.
- E-mail: suellentaise@gmail.com / (93) 99236-9991
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MSc. Waldinete de
Fátima Freitas Lobato -
Técnica de Laboratório /

Aquicultura

- Atendimento 50% remoto e 50% presencial
- Atividades semipresencial mediante demanda dos professores com
aviso prévio de 48 horas de antecedência.
- As atividades devem ser planejadas para um único tuno (manhã ou
tarde). Dessa forma, não são permitidos (devido aos procedimentos
de  |Biossegurança)   o  uso  do  laboratório  no  turno  da  manhã,  se
houver planejamento para uso a tarde e vice versa.
- E-mail: lwaldinete@gmail.com; Celular: (93) 99122-0530

FUNDAMENTO LEGAL

ART. 6-A, I, “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE 2020, DO
MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA,  COMBINADA  COM  O  ART.  11  DA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 1 - REITORIA, DE 17 DE MARÇO DE 2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 10 - REITORIA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

ART. 9º, DA IN Nº 1 – REITORIA, DE 17 DE MARÇO DE 2020

DEMAIS INFORMAÇÕES PARA RESGUARDAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

Os servidores  membros  do  BEP/ICTA/UFOPA comprometem-se  em cumprir,  no  regime  de
jornada  em  trabalho  remoto  e/ou  semipresencial,  as  atribuições  dos  seus  respectivos
cargos/funções e carga horária diária e semanal de trabalho prevista em Lei.
Para tanto,  os  servidores,  nos  horários  previstos  de  atendimento,  manterão  constante  contato
mediante grupo de WhatsApp criado para esse fim e realizarão acompanhamento das demandas
enviadas pelos canais supracitados (e-mails, fones de contato e WhatsApp).
O prazo previsto para solução e/ou resposta às demandas será de até 48 horas ou 2 dias úteis, em
regra. Com exceção dos agendamentos para utilização de laboratórios que seguem cronograma e
agenda de cada laboratório.

MATERIAL A SER SOLICITADO A REDE INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO (RIDH) - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10 – REITORIA, DE 24 DE

SETEMBRO DE 2020

mailto:lwaldinete@gmail.com
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De forma permitir o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas ao Plano de Retomada
do Bacharelado em Engenharia de Pesca, segue abaixo a lista de material a ser solicitado da Rede
Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH), em atendimento a Instrução Normativa nº 10 –
Reitoria, de 24 de setembro de 2020.
Especificações Técnicas - Detalhadas Quantidade
Álcool isopropílico (isopropanol) pa 7
Álcool etílico, aspecto físico: líquido, límpido, incolor, teor alcoólico mínimo de 96 °GL, fórmula química 
C2H5OH, peso molecular 46,07 g/mol, grau de pureza mínimo de  3°INPM, número de referência química CAS 
64- 17-5. 

25

Luvas de procedimento látex tamanho P  5

Luvas de procedimento látex tamanho M  5

Luvas de procedimento látex tamanho G  5
Máscara descartável cirúrgica  15
Touca descartável 2
Desinfetante\, composição: à base de hipoclorito de sódio\, teor ativo: teor mínimo de 1%\, forma física: solução 
aquosa, galão de 5l 7

Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso perolado, aplicação assepsia das mãos, composição álcool e 
sorbitol. Frasco com válvula pump para 500ml 10

Frasco - tipo almotolia, material em polietileno (plástico), tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa 
em rosca, cor transparente, capacidade 500 ml, graduação graduado em ml 5

Máscara, tipo respirador, tipo uso carvão ativado, tipo fixação duplo sistema tiras elásticas, clip nasal, válvula, 
características adicionais classe pff2 (poeiras, fumos, névoas, vap. orgânicos), formato concha, semifacial, 
tamanho regular, com certificado de aprovação (c.a.). Embalagem com 1 unidade

40

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico:70%_(70°gl), apresentação: gel. 26
Dispenser  higienizador, Material plástico abs, Capacidade 800 ml, tipo Fixação parede, cor Branca, aplicação 
mãos, Características Adicionais visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido 1

Totem Display Para Álcool em Gel, acionamento com pedal, capacidade mínima de 1 litro. Dimensões 0,30 x 
0,30 x 1,60 m. Estrutura em aço, reservatório interno com tampa de abertura na parte traseira para 
abastecimento do frasco

1

Protetor facial\, face shild, máscara protetora facial\, tipo face shield\, desenvolvida com visor em policarbonato 
de 0\,5 mm de espessura\, ultra resistente a riscos e produtos químicos. Medidas: 240 x 240 x 10 mm., protetor 
facial somples\, tipo "face shield" em acetato\, pet ou pvc  transparent e\, arco para fixação em face\, para 
proteção dos  olhos\, nariz e boca contra respingos e gotículas de fluidos corporais\, que permita a higienização 
com álcool 70 ou solução detergente., protetor facial de policarbonato tipo face shield. O item deve estar em 
acordo com as normas estabelecidas pela Anvisa e Inmetro

20

Termômetro clínico\, ajuste digital\, infravermelho\, escala até 50 °c\, tipo* uso em testa\, componentes c/ 
alarmes\, medição à Distância\, memória até 10 medições, termômetro digital infravermelho com mira laser\, 
sensor medidor temperatura Digital à distância, termômetro digital infravermelho - temperatura em apenas 1 
segundo; sua faixa de medição vai de 35\,5°c e A 42\,9°c; armazena na memória a última temperatura; display 
LCD retro iluminado; alarme de alta temperatura e permite Captar a temperatura de líquidos e objetos., 
termômetro digital infravermelho com mira laser

15
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PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES DO CURSO DE BACHARELADO EM
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – BESA

COORDENAÇÃO DO CURSO

ÓRGÃO:
COORDENAÇÃO BESA

LOCALIZAÇÃO: 

SALA 403 – Bloco Modular Tapajós - BMT 
(UNIDADE TAPAJÓS)

MODO DE ATENDIMENTO:
Atendimento Remoto, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas através dos contatos abaixo.
Na impossibilidade  de  atender  a  demanda  remotamente,  será  avaliada*  a  possibilidade  de
atendimento presencial após prévio agendamento entre esta coordenação e o usuário. 

* Nestes casos a coordenação decidirá se é possível o atendimento, uma vez que o coordenador
e vice coordenador pertencem ao grupo de risco para COVID-19.

E-mails para Contato:
coord.besa.icta@gmail.com

TELEFONES PARA CONTATO:
(93) 2101-4923
(93) 2101-4917

QUADRO DE SERVIDORES:
▪ Prof. Ruy Bessa Lopes- Coordenador do curso;

mailto:coord.besa.icta@gmail.com
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▪ Prof. Mauro Alexandre Paula de Sousa – Vice-coordenador do curso;
▪ Técnico Marciano Rodrigo da Silva Mafra - Assistente em Administração.

LABORATÓRIOS VINCULADOS AO CURSO

6- LABORATÓRIO DE SANEAMENTO

LOCALIZAÇÃO:  Bloco Modular  Tapajós  -
BMT (UNIDADE TAPAJÓS) - Sala 203

Telefone do Laboratório:
 

MODO DE ATENDIMENTO:  Remoto  no horário  de  08  às  12h e  14  às  18h e  havendo
necessidade  poderá  ser  presencial  mediante  autorização  da  coordenação  de  curso  e
agendamento prévio.

E-mails para Contato e Agendamentos: jcj.reis@yahoo.com.br / 
jaqueline.silva@ufopa.edu.br

mailto:jcj.reis@yahoo.com.br
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DOCENTES VINCULADOS AO BESA
considerando principalmente os artigos 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da IN 10 de 24/09/2020

Docente Modo de atendimento

Ruy Bessa Lopes

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12 horas
e das 14 às 18 horas. 
E-mails: ruybessa@yahoo.com.br 
ruy.lopes@ufopa.edu.br

Mauro Alexandre Paula de Sousa

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12 horas
e das 14 às 18 horas – Eventualmente haverão
atendimentos presenciais para orientação na sala
407  –  BMT  seguindo  os  protocolos  de
biossegurança.  Caso  ocorra  atendimentos
presenciais,  os  mesmos  serão  previamente
agendados pelos e-mails abaixo:
mauro.sousa@ufopa.edu.br ou
mauroapsousa@gmail.com 

Sendo este atendimento avaliado pelo professor,
no  qual  ele  determinará  se  a  realização  do
atendimento será possível ou não.

mailto:mauroapsousa@gmail.com
mailto:mauro.sousa@ufopa.edu.br
mailto:Antonio.pinheiro@ufopa.edu.br
mailto:ruybessa@yahoo.com.br
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Israel Nunes Henrique

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12horas
e   das   14   às   18   horas.  Sábados 08 ás
12horas. –   De acordo com demanda específica
desenvolverá  atividades  de  pesquisa  e
orientações  presenciais    no    LabTAR   em
dias    e    turnos  programados,  seguindo  os
protocolos  de  biossegurança.  Caso  ocorra
atendimentos  presenciais,  os  mesmos  serão
previamente agendados no LabTAR.

Amanda Estefânia de Melo Ferreira

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12horas
e   das   14   às   18   horas.  Sábados 08 ás
12horas. Eventualmente  haverá  atendimentos
presenciais  para  orientação  de  trabalhos  de
conclusão de curso e atividades de bolsa na sala
407  –  BMT.   Atividades  de  campo  e
laboratoriais  seguindo  os  protocolos  de
biossegurança.  Caso  ocorra  atendimentos
presenciais,  os  mesmos  serão  previamente
agendados.  Atividades  de  pesquisa  em
modalidade  remota,  realizando  análise  de
bancos  de  dados  de  atividades  de  campo
realizadas em 2019. 
Contato: amandaestefania@gmail.com 
amanda.ferreira@ufopa.edu.br 

Jaqueline Portal da Silva Remoto de segunda à sexta das 08 às 12horas e
das 14 às 18   horas.
Para  fins  de  orientação  de  TCC  e  havendo
necessidade de atendimento presencial o mesmo
poderá  ocorrer  mediante  autorização  da
Coordenação  de  Curso  do  BESA  e  com
agendamento prévio  de segunda à sexta das 08

mailto:amanda.ferreira@ufopa.edu.br
mailto:amandaestefania@gmail.com
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às 12horas e das 14 às 18 horas na sala 203 do
BMT.
Contato: jaqueline.silva@ufopa.edu.br 

José Cláudio Ferreira dos Reis Junior

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12horas e
das 14 às 18   horas.
De acordo com a necessidade de orientação de
TCC  e  projetos  de  pesquisa  e/ou  extensão,
havendo necessidade de atendimento presencial
o mesmo poderá  ocorrer  mediante  autorização
da  Coordenação  de  Curso  do  BESA  e  com
agendamento prévio  de segunda à sexta das 08
às 12horas e das 14 às 18 horas no Laboratório
de Saneamento, sala 203 do BMT.
Contato: jcj.reis@yahoo.com.br

Rose Caldas de Souza Meira

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12horas
e   das   14   às   18   horas . –   De acordo com
demanda  específica  desenvolverá  atividades
agendadas de pesquisa e orientações presenciais
na  sala  405  do  BMT e/ou  no Laboratório  de
Química  Aplicada  à  Toxicologia  Saneamento
Ambiental  e  Recursos  Hídricos, seguindo  os
protocolos  de  biossegurança.  Caso  ocorra
atendimentos  presenciais,  os  mesmos  serão
previamente  agendados  pelo  e-mail:
rosecsmeira@gmail.com

mailto:rosecsmeira@gmail.com
mailto:jaqueline.silva@ufopa.edu.br
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SERVIDORES TÉCNICOS VINCULADOS AO BESA

Servidor Modo de atendimento

Marciano Rodrigo da Silva Mafra
Remoto de segunda à sexta das 08 às 12 horas
e das 14 às 18 horas.

Jandira Oliveira da Silva Alves 

Remoto de segunda à sexta das 08 às 12horas
e   das   14   às   18   horas.   De acordo com
demanda específica desenvolverá atividades de
pesquisa presenciais no  LQATARH   em   dias
e   turnos programados, seguindo os protocolos
de  biossegurança.  Caso  ocorra  atendimentos
presenciais,  os  mesmos  serão  previamente
agendados no LQATARH

FUNDAMENTO LEGAL (a confirmar!!)

ART. 6-A, I, “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE 2020, DO
MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA,  COMBINADA  COM  O  ART.  11  DA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA  Nº  1  -  REITORIA,  DE  17  DE  MARÇO  DE  2020.  INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 10 - REITORIA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS

DEMAIS INFORMAÇÕES PARA RESGUARDAR O ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS

 Os servidores membros do BESA/ICTA comprometem-se em cumprir, no regime de jornada
em trabalho remoto e/ou semipresencial, as atribuições dos seus respectivos cargos/funções e
carga horária diária e semanal de trabalho prevista em Lei.
Para tanto, os servidores, nos horários previstos de atendimento, manterão constante contato
mediante e-mail, realizarão acompanhamento das demandas enviadas pelos canais supracitados
(e-mails).
O prazo previsto para solução e/ou resposta às demandas será de até 48 horas ou 2 dias úteis,
em  regra.  Com  exceção  dos  agendamentos  para  utilização  de  laboratórios  que  seguem
cronograma e agenda de cada laboratório.

PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES DO CURSO DE BACHARELADO EM
GESTÃO AMBIENTAL – BGA
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COORDENAÇÃO DO CURSO

ÓRGÃO:
COORDENAÇÃO BGA

LOCALIZAÇÃO: 

SALA 403 – Bloco Modular Tapajós - BMT 
(UNIDADE TAPAJÓS)

MODO DE ATENDIMENTO:
Atendimento Remoto, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas através dos contatos abaixo.
Na impossibilidade de atender a demanda remotamente, será realizado atendimento presencial
após prévio agendamento estre esta coordenação e o usuário.

E-mails para Contato:
coord.ga.icta@ufopa.edu.br
ynglea@yahoo.com.br

TELEFONES PARA CONTATO:
(93) 2101-4923
(93) 2101-4917

WhatsApp para Contato:
(93) 99901-7064 (Profa. Ynglea Goch – contatos via este App somente quando não retorno do
prévio contato via e-mail realizado pelo usuário);
(93)  98403-5985  (Assistente  do  curso  Heloise  Medeiros  -  contatos  via  este  App  somente
quando não retorno do prévio contato via e-mail realizado pelo usuário).

mailto:ynglea@yahoo.com.br
mailto:coord.ga.icta@ufopa.edu.br
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QUADRO DE SERVIDORES:
▪ Profa. Ynglea Georgina de Freitas Goch - Coordenadora do curso;
▪ Prof. Rafael Caldeira Magalhães – Vice coordenador do curso;
▪ Técnica Heloise Michelle Nunes Medeiros - Assistente em Administração.

LABORATÓRIOS VINCULADOS AO CURSO

7- LABORATÓRIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL - LABBA

LOCALIZAÇÃO: 

Térreo da Unidade Rondon

Telefone do Laboratório:
2101-3604

MODO DE ATENDIMENTO:
Semipresencial – as atividades desenvolvidas no laboratório de Biologia Ambiental ocorrerão
de  acordo  com  as  demandas  e  cronogramas  dos  Projetos  de  Pesquisa  e/ou  de  Extensão
coordenados ou com participação dos docentes vinculados a este laboratório.
Além disso,  outras  atividades  poderão  ser  realizadas  via  solicitação  de  outros  docentes  ou
discentes da Ufopa, neste último caso com anuência de seu docente orientador.
As atividades do LABBA continuarão seguindo as Normas de Boas Práticas Laboratoriais e
Normas de Uso, já vigentes no laboratório,  além do Plano de Biossegurança da Ufopa para
combate ao Covid-19.
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Para tal uso, torna-se necessário o envio de solicitação para um dos 3 e-mails listados abaixo.

E-mails para Contato e Agendamentos:
edvaldo_lemos@yahoo.com.br (Edvaldo Lemos – Técnico de laboratório);
quimica_flavia@yahoo.com.br (Flávia Lima – Técnica de Laboratório);
reinaldopeleja@yahoo.com.br (Docente – Coordenador do Laboratório);

8- LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE GESTÃO AMBIENTAL

LOCALIZAÇÃO: 
SALA 201 – Bloco Modular Tapajós - BMT (UNIDADE TAPAJÓS)

MODO DE ATENDIMENTO:
Semipresencial: Para a utilização do laboratório deverão ser seguidas as diretrizes do Plano de
Biossegurança da UFOPA, de 17 de setembro de 2020, amplamente divulgado nos canais de
comunicação e impresso neste local.
Todas as atividades deverão ser realizadas no período da manhã, de segunda a sexta-feira.
Serão permitidas no máximo 5 (cinco) pessoas dentro do laboratório.
Juntamente  com  as  diretrizes  do  plano  de  biossegurança,  medidas  de  proteção  básicas  de
laboratório também deverão ser utilizadas, como utilização de calças, sapatos fechados, jaleco,
óculos de proteção e luvas de procedimento para as atividades laboratoriais.
As solicitações de uso do espaço e de equipamentos deverão ser feitas com um prazo de  5
(cinco) dias de antecedência através dos 2 endereços de e-mail abaixo.

E-mails para Contato e Agendamentos:
fernando.ao@ufopa.edu.br (Fernando Oliveira - Técnica de Laboratório)

mailto:fernando.ao@ufopa.edu.br
mailto:reinaldopeleja@yahoo.com.br
mailto:quimica_flavia@yahoo.com.br
mailto:edvaldo_lemos@yahoo.com.br
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quezia.guerreiro@ufopa.edu.br (Quêzia Guerreiro – Docente Coordenadora do Laboratório)

A utilização dos dois espaços laboratoriais acima será condicionada pela presença de um
técnico de laboratório.

DOCENTES VINCULADOS AO BGA
considerando principalmente os artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 13 e 14 da IN 10, de 24/09/2020

Docente Modo de atendimento

Antônio do Socorro Pinheiro

Remoto das 08 às 12 horas e das 14 às 18 
horas de segunda à sexta.
E-mails: anpi11@yahoo.com.br
Antonio.pinheiro@ufopa.edu.br
Telefone/ Whatzap (93) 99190-4693

Diani Fernanda da Silva Less

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas e das 14 às 18 horas – Eventualmente
haverão  atendimentos  presenciais  para
orientação na sala 405 - BMT e atividades de
campo e laboratoriais seguindo os protocolos
de biossegurança.

João Paulo Soares de Cortes Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas e das 14 às 18 horas – Eventualmente
haverão  atendimentos  presenciais  para

mailto:Antonio.pinheiro@ufopa.edu.br
mailto:anpi11@yahoo.com.br
mailto:quezia.guerreiro@ufopa.edu.br
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orientação na sala 405 – BMT e atividades de
campo  seguindo  os  protocolos  de
biossegurança.

José Max Barbosa de Oliveira Junior

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas e das 14 às 18 horas – Eventualmente
haverão  atendimentos  presenciais  para
orientação na sala 407 – BMT e atividades de
campo e laboratoriais seguindo os protocolos
de  biossegurança.  Caso  ocorra  atendimentos
presenciais,  os  mesmos  serão  previamente
agendados.

José Reinaldo Pacheco Peleja

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas  e  das  14  às  18  horas  –  porém  de
acordo com demanda específica desenvolverá
atividades  de  pesquisa  e  orientações
presenciais  no  LABBA  em  dias  e  turnos
programados.

Quêzia Leandro de Moura Guerreiro

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas  e  das  14  às  18  horas  – (na  sala  do
professores  –  405  e  no  Laboratório
Multidisciplinar de GA - sala201 (ambos no
BMT).
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Rafael Caldeira Magalhães

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas e das 14 às 18 horas – Eventualmente
haverão  atendimentos  presenciais  para
substituir  a  coordenação  em  atividades
institucionais  seguindo  os  protocolos  de
biossegurança.

Ynglea Georgina de Freitas Goch

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas  e  das  14  às  18  horas  –  porém  de
acordo  com  a  demanda  desenvolverá
atividades presenciais de pesquisa no LABBA
nos dias terça, quarta e quinta das 14 às 18
horas.  Além  de  atendimento  presencial  na
coordenação  do  BGA  (sala  404  -  BMT)
conforme  demanda  desta  coordenação  de
curso.

SERVIDORES TÉCNICOS VINCULADOS AO BGA

Servidor Modo de atendimento

Edvaldo Junior de Sousa Lemos Semi-presencial (um turno diário), em dias
e  turnos  matutino  e  vespertino  alternados
diariamente.
Serão desenvolvidas as atividades técnicas de
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rotina  quanto  às  demandas  de  pesquisa,
extensão e apoio a orientações de trabalhos de
iniciação  científica,  TCCs,  dissertações  e
teses.

Fernando Abreu Oliveira

- Modo remoto de segunda à sexta das 08 às
12 horas e das 14 às 18 horas;
-Presencialmente,  de  acordo  com  a
demanda,  de  segunda à sexta-feira das 08
às  12  horas  na  sala  201  do  BMT  (Lab.
Multidisciplinar  de  Gestão  Ambiental),
seguindo  o  protocolo  de  Biossegurança  da
UFOPA.

Flávia Cristina Carvalho de Lima

Semi-presencial (um turno diário), em dias
e  turnos  matutino  e  vespertino  alternados
diariamente.
Serão desenvolvidas as atividades técnicas de
rotina  quanto  às  demandas  de  pesquisa,
extensão e apoio a orientações de trabalhos de
iniciação  científica,  TCCs,  dissertações  e
teses.

Heloise Michelle Nunes Medeiros

Remoto de  segunda à  sexta  das  08  às  12
horas e das 14 às 18 horas 
- Presencial: das 08 às 12 horas nas quartas-
feiras, na sala 403 do BMT.
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FUNDAMENTOS LEGAIS (a confirmar!!)

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 12 DE MARÇO DE 2020, DO MINISTÉRIO
DA ECONOMIA;

 ART. 6-A, I, “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE
2020,  DO  MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA,  COMBINADA  COM  O  ART.  11  DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 - REITORIA, DE 17 DE MARÇO DE 2020;

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63, DE 27 DE JULHO DE 2020, DO MINISTÉRIO
DA ECONOMIA; E

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10 - REITORIA, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

DEMAIS INFORMAÇÕES PARA RESGUARDAR O ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS

 Os servidores membros do BGA/ICTA comprometem-se em cumprir, no regime de jornada em
trabalho remoto e/ou semipresencial, as atribuições dos seus respectivos cargos/funções e carga
horária diária e semanal de trabalho prevista em Lei.
Para tanto, os servidores, nos horários previstos de atendimento, manterão constante contato
mediante grupo de WhatsApp criado para esse fim e realizarão acompanhamento das demandas
enviadas pelos canais supracitados (e-mails, fones de contato e WhatsApp).
O prazo previsto para solução e/ou resposta às demandas será de até 48 horas ou 2 dias úteis,
em  regra.  Com  exceção  dos  agendamentos  para  utilização  de  laboratórios  que  seguem
cronograma e agenda de cada laboratório.
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PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE BOTÂNICA

COORDENAÇÃO DO CURSO

ÓRGÃO:

Direção ICTA

LOCALIZAÇÃO: 

SALA 119 – Unidade Amazônia
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Modo de atendimento:

Não haverá atendimento ao público externo ao laboratório, uma vez que prestação de serviços fornecida

a comunidade acadêmica foi interrompida durante a pandemia

E-mails para Contato:

giacomin.leandro@gmail.com

advbiologo@gmail.com

TELEFONES PARA CONTATO:

WhatsApp para Contato:

(93) 981031316 (Prof. Leandro Giacomin);

QUADRO DE SERVIDORES:

▪ Prof. Leandro L. Giacomin - Coordenador do laboratório;

▪ Prof. Advânio Siqueira – Vice coordenador do laboratório.

LABORATÓRIOS VINCULADOS A DIREÇÃO

9- LABORATÓRIO DE BOTÂNICA

mailto:advbiologo@gmail.com
mailto:giacomin.leandro@gmail.com
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Localização: 

Unidade Amazônia, sala 119

Coordenador:

 Leandro Lacerda Giacomin 

Modo de Atendimento:

Semipresencial – as atividades desenvolvidas no Laboratório de Botânica ocorrerão de acordo com as

demandas e cronogramas dos Projetos de Pesquisa e/ou de Extensão coordenados ou com participação

dos docentes vinculados a este laboratório. As atividades a serem desenvolvidas estarão relacionadas

exclusivamente a projetos financiados que possuem um cronograma de execução em andamento ou

projetos relacionados a dissertações e trabalhos de conclusão de curso de alunos. As atividades no

Laboratório seguirão as normas do Plano de Biossegurança da Ufopa para combate ao Covid-19, sendo

assim, serão permitidas no máximo 4 (quatro) pessoas dentro do laboratório em concomitância. 

E-mails para Contato e Agendamentos:

giacomin.leandro@gmail.com (Docente – Coordenador do Laboratório);

Os  servidores  do  ICTA  que  optarem  voluntariamente  pela  retomada  das  atividades

semipresenciais/presenciais  devem  atender  e  contribuir  para  o  cumprimento  das  normas  e

procedimentos  estabelecidos  no  Plano  de  Biossegurança  da  Ufopa  (versão  1,  ano  2020  e

atualizações posteriores). A Comissão Local de Biossegurança e Vigilância do Instituto de Ciências e

Tecnologia das Águas (CLBioV-ICTA), designada pela portaria Nº 18/2020 - ICTA (11.01.47) em 09

de outubro de 2020, se compromete a elaborar junto à comunidade acadêmica desta unidade um
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plano de biossegurança interno que complemente o Plano de Biossegurança da Ufopa, contendo

demandas e ações específicas do ICTA. Para isto, representantes do CLBioV-ICTA farão visitas in

loco na unidade a partir  de novembro de 2020,  a fim de levantar  demandas e sugestões,  criar

estratégias e supervisionar as ações de enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).

Assinatura do Diretor


