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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

DELIBERAÇÃO  COEPE  Nº 06, DE 23 DE MARÇO DE 2021

 
APROVA OS PROCEDIMENTOS
PARA USO DOS LABORATÓRIOS
UEZO NO PERÍODO DE
PANDEMIA DA COVID-19

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO
ESTADUAL DA ZONA OESTE –UEZO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 43ª Reunião
Extraordinária realizada em 23 de março de 2021,
 
DELIBERA:
 
Art. 1º – Aprovar os procedimentos para uso dos laboratórios UEZO no período de pandemia da COVID-19,
conforme estabelecido na Instrução Normativa PROPESQ nº 01/2021.
 
Art. 2º – A Instrução Normativa PROPESQ nº 01/2021 e seus anexos constituem o anexo único desta Deliberação.
 
Art. 3º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário, em
especial a Deliberação COEPE nº 32/2020.

 
Rio de Janeiro, 23 março de 2021
 
 

Luanda Silva de Moraes
Presidente

ID 4325425-0
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ANEXO

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPESQ Nº 01/2021 DE 23 DE MARÇO DE 2021

 

PROCEDIMENTOS PARA USO DOS LABORATÓRIOS UEZO NO
PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19.

 

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, no uso das atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO:
 
– a aprovação do retorno emergencial das aulas por meio remoto, no âmbito dos programas de Pós-graduação da
UEZO de acordo com a Deliberação COEPE SEI nº 13 de 16 de junho de 2020;
 
– a aprovação do retorno das aulas de Graduação por meio remoto, como solução emergencial, em função dos efeitos
da pandemia de COVID-19, disposto na Deliberação COEPE SEI nº 15 de 13 de agosto de 2020.
 
– a aprovação do retorno das aulas de Graduação por meio remoto, como solução emergencial, em função dos efeitos
da pandemia de COVID-19, disposto na Deliberação COEPE SEI nº 38, de 10 de dezembro de 2020.
 
 
RESOLVE:
 
Estabelecer os procedimentos para uso dos laboratórios didáticos e de pesquisa da UEZO no período de pandemia de
COVID-19 após a retomada das atividades acadêmicas em caráter remoto emergencial.
 
Art. 1º – Para retorno das atividades em laboratório de pesquisa e didáticos, o responsável pelo mesmo, leia-se o
agente patrimonial, deverá comunicar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ por e-mail
(propesq@uezo.rj.gov.br) a sua utilização, bem como enviar o(s) termo(s) de responsabilidade (anexos 1, 2, 3, 4 e/ou
5), dependendo do usuário do laboratório) assinado(s) e em PDF para cada pessoa que o utilizará (docentes,
discentes, laboratoristas, técnicos, bolsistas e colaboradores externos) com ciência do responsável. A solicitação, se
aprovada, será válida para o semestre durante o período de pandemia.
 
Art. 2º – Após recebimento da solicitação, de acordo com o Art.1º, a PROPESQ comunicará a autorização à
Prefeitura por e-mail (prefeitura@uezo.rj.gov.br e prefeitura.uezo@gmail.com), incluindo os laboratórios a serem
utilizados e os nomes das pessoas autorizadas a ter acesso aos mesmos, ou seja, apenas aquelas que preencherem e
assinarem os termos de responsabilidade.
 
Parágrafo único – Tendo em vista a pandemia de COVID-19, terão acesso aos laboratórios UEZO apenas os
usuários que comprovarem participação em treinamento ministrado pela Comissão Científica de Estudos para
Prevenção e Controle de Doenças Infectocontagiosas UEZO (CEPDIC-UEZO), conforme a categoria na qual se
enquadre.
 
Art. 3º – Todos os usuários dos laboratórios UEZO deverão aplicar as ações sanitárias indicadas pela CEPDIC-
UEZO, disponíveis na página da instituição (www.uezo.rj.gov.br) e baseadas nas recomendações dos órgãos de saúde
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nacionais e internacionais para contenção da propagação do novo coronavírus.
 
Art. 4º – Todos os usuários deverão executar as recomendações indicadas no Procedimento Operacional Padrão
PESQ-01 (POP PESQ-01) e POP DID-01, ambos disponíveis como anexos da Norma Técnica 001/2020 da CEPDIC-
UEZO (www.uezo.rj.gov.br), que se referem às práticas sanitárias que devem ser seguidas pelos laboratórios de
pesquisa e didáticos UEZO, respectivamente.
 
Parágrafo único – Os responsáveis pelos laboratórios de pesquisa deverão adequar o POP PESQ-01 para as práxis e
rotinas dos mesmos de acordo com as áreas de atuação. As regras específicas de cada laboratório devem estar
associadas àquelas definidas no POP-PESQ 01 (anexo 7.3 da Norma Técnica 01/2020), seguindo as recomendações
sanitárias norteadas pelos documentos CEPDIC-UEZO.
 
Art. 5º – Todos os usuários dos laboratórios deverão conhecer o conteúdo integral dos documentos disponíveis em
www.uezo.rj.gov.br relativos ao controle da pandemia de COVID-19 nas dependências da UEZO.
 
Art. 6º – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Instrução Normativa deverão ser
encaminhados a PROPESQ para providências.
 
Art. 7º – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
 

Alexander Machado Cardoso
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação

 
 

ANEXO 1

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA A ATIVIDADE DE PESQUISA

(Laboratorista, Técnico ou Aluno de Graduação ou Pós-Graduação)

 

Esse termo de responsabilidade se refere à utilização de laboratório UEZO no período de pandemia pelo novo
coronavírus.
Eu,_______________________________________________________, _______________________________
(laboratorista, técnico ou aluno), por livre e espontânea decisão responsabilizo-me por desenvolver atividades de
pesquisa nas dependências do Laboratório ____________________________________________ (nome do
laboratório) da UEZO no semestre ________ sob a supervisão do Pesquisador(a)
__________________________________________ (nome completo). Afirmo que estou ciente dos riscos à saúde
associados à pandemia de COVID-19 e colocarei em prática todas as recomendações sanitárias vigentes estabelecidas
para o uso das dependências da UEZO, conforme documentos expedidos pela CEPDIC-UEZO, especialmente
aquelas referentes aos laboratórios, contidas na Norma Técnica 001/2020.
 

________________________________________ / ________________
Assinatura / ID funcional (Laboratorista ou Técnico) ou Matrícula (aluno)

 
Ciência: _________________________________ / ________________

Assinatura / ID funcional (Responsável pelo laboratório)
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ANEXO 2

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA A ATIVIDADE DE PESQUISA

(Bolsista ou Colaborador Externo)

 

Esse termo de responsabilidade se refere à utilização de laboratório UEZO no período de pandemia pelo novo
coronavírus.
Eu,_______________________________________________________,_______________________________(Bolsista
ou Colaborador Externo) da Instituição _______________________________________________(nome da
Instituição, Instituto ou Empresa a que se vincula) por livre e espontânea decisão responsabilizo-me por desenvolver
atividades de pesquisa nas dependências do Laboratório ____________________________________________
(nome do laboratório) da UEZO no semestre de__________sob a supervisão do Pesquisador(a)
___________________________ (nome completo). Afirmo que estou ciente dos riscos à saúde associados à
pandemia de COVID-19 e colocarei em prática todas as recomendações sanitárias vigentes estabelecidas para o uso
das dependências da UEZO conforme documentos expedidos pela CEPDIC-UEZO, especialmente aquelas referentes
aos laboratórios, contidas na Norma Técnica 001/2020.
 

________________________________________ / ________________
Assinatura /CPF

 
Ciência:__________________________________ / ________________

Assinatura / ID funcional (Responsável pelo laboratório)
 

 

ANEXO 3

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA A ATIVIDADE DE PESQUISA

(Pesquisador / Responsável pelo Laboratório)

 

Esse termo de responsabilidade se refere à utilização de laboratório UEZO no período de pandemia pelo novo
coronavírus.
Eu,_______________________________________________________,_______________________________,
responsabilizo-me por desenvolver atividades de pesquisa nas dependências do
Laboratório____________________________________________ (nome do laboratório) da UEZO no semestre
_______. Afirmo que estou ciente dos riscos à saúde associados à pandemia de COVID-19 e colocarei em prática
todas as recomendações sanitárias vigentes estabelecidas para o uso das dependências da UEZO, conforme
documentos expedidos pela CEPDIC-UEZO, especialmente aquelas referentes aos laboratórios, contidas na Norma
Técnica 001/2020.

 

________________________________________ / ________________
Assinatura / ID funcional (Pesquisador)

 
Ciência: _________________________________ / ________________

Assinatura / ID funcional (Responsável pelo laboratório)
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Obs.: Se o pesquisador for também o responsável pelo laboratório, não há necessidade de assinar duas vezes o
documento.

 

 

ANEXO 4

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA AULAS PRÁTICAS

(Docente de Graduação ou Pós-Graduação que utilizará Laboratórios Didáticos da UEZO para aulas práticas)
 

Esse termo de responsabilidade se refere à utilização de laboratórios didáticos da UEZO para aulas práticas no
período de pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Eu, _____________________________________(professor), responsabilizo-me por desenvolver atividades de aulas
práticas nas dependências do Laboratório Didático de____________________________________________ (nome
do laboratório) da UEZO, no semestre _________em cumprimento às Deliberações do COEPE nº 13/2020, nº
38/2020 e nº 06/2021, que regulamentam as aulas de graduação e pós-graduação durante a pandemia, com soluções
emergenciais a eexemplo do ensino por meio remoto como ação de prevenção contra a COVID-19. Além disso,
comprometo-me a supervisionar os discentes durante a atividade prática e conscientizá-los sobre a importância das
recomendações proferidas pelo treinamento on-line da CEPDIC-UEZO. Afirmo que estou ciente dos riscos à saúde
associados à pandemia de COVID-19 e colocarei em prática todas as recomendações sanitárias vigentes estabelecidas
para o uso das dependências da UEZO conforme documentos expedidos pela CEPDIC-UEZO, especialmente aquelas
referentes aos laboratórios, contidas na Norma Técnica 001/2020.

 

_______________________________________ / ________________
Assinatura / ID funcional (Docente)

 
Ciência: _________________________________ / ________________

Assinatura / ID funcional (Responsável pelo laboratório)
 

 

 

 

ANEXO 5

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA AULAS PRÁTICAS

(Laboratorista, Técnico ou aluno de Graduação ou Pós-Graduação que utilizará Laboratórios Didáticos da UEZO
para aulas práticas)

 
Esse termo de responsabilidade se refere à utilização de laboratórios didáticos da UEZO para aulas práticas no
período de pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Eu,_____________________________________(laboratorista, técnico ou aluno), responsabilizo-me por desenvolver
atividades de aula práticas nas dependências do Laboratório Didático
de____________________________________________ (nome do laboratório) da UEZO, no semestre__________
em cumprimento às Deliberações do COEPE nº 13/2020, nº 38/2020 e nº 06/2021, que regulamentam as aulas de
graduação e pós-graduação durante a pandemia, com soluções emergenciais a exemplo do ensino por meio remoto
como ação de prevenção contra a COVID-19. Afirmo que estou ciente dos riscos à saúde associados à pandemia de
COVID-19 e colocarei em prática todas as recomendações sanitárias vigentes estabelecidas para o uso das
dependências da UEZO, conforme documentos expedidos pela CEPDIC-UEZO, especialmente aquelas referentes aos
laboratórios, contidas na Norma Técnica 001/2020.
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________________________________________ / ________________
Assinatura / ID funcional (Laboratorista ou Técnico) ou Matrícula (aluno)

 
Ciência: _________________________________ / ________________

Assinatura / ID funcional (Responsável pelo laboratório)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Luanda Silva de Moraes, Reitora, em 24/03/2021, às 11:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 14998146 e o código
CRC CD9FD0C2.

 

Referência: Processo nº SEI-260002/000166/2021 SEI nº 14998146

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, - Bairro Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23070-200 
Telefone: (21) 2332-7530 - www.uezo.rj.gov.br  


