Pró-Reitoria de Pesquisa

Atividades de Pesquisa
A recomendação aos pesquisadores (Professores, alunos de Iniciação de cientifica e
Pós-doutorandos) é manter as atividades de pesquisa da melhor maneira possível,
acompanhando todas as orientações, informações e decisões da Reitoria. Deve-se
buscar reduzir a presença das pessoas nos campi.
As diretrizes gerais para o momento são:
Atividades de Iniciação científica e Pós-doutorado
As atividades de pesquisa que podem ser realizadas de forma não presencial devem
evitar comparecimento ao campus. Para o caso de pesquisadores em programas de
Iniciação científica e Pós-doutorado estas atividades serão realizadas em
conformidade com um plano traçado pelo orientador ou supervisor.
No caso de utilização de laboratórios devem ser observadas as orientações abaixo
Atividades de laboratório
Para as atividades de laboratório os coordenadores devem identificar as atividades
essenciais. Como um possível guia listamos abaixo 4 categorias de atividades (essas
categorias são usadas por outras instituições, p.ex. pelo Massachusetts General
Hospital) que poderão auxiliar aos coordenadores em sua decisão:
1. Atividades que podem ser realizadas remotamente.
2. Trabalhos que podem ser interrompidos ou paralisados sem prejuízo.
3. Experimentos de longa duração ou atividades que sendo interrompidas podem gerar
grandes perdas científicas, financeiras ou perda de dados importantes.
4. Atividades essenciais que devem obrigatoriamente ser mantidas (tais como biotérios,
linhagem de células, viveiros, aquários, amostras de espécies, criogenia, freezers, etc.)






As atividades nos níveis 1 e 2 dispensam o comparecimento de pessoal ao campus, o
que deve então ser evitado. O nível 1 pressupõe todas as atividades teóricas.
A atividade no nível 3 deve ser identificada pelo docente coordenador do laboratório
junto com a Unidade atentando para as necessidades de pessoal técnico ou
participante dos experimentos, que devem ser mantidos para as atividades serem
realizadas, de acordo com a orientação da CODAGE e do dirigente da Unidade.
Experiências que ainda não foram iniciadas devem ser evitadas nesse período.
As atividades do nível 4 devem necessariamente ser asseguradas pelos responsáveis
nas respectivas Unidades.

