
 

PLANO DE BIOSSEGURANÇA PARA ACESSO AOS LABORATÓRIOS DO IFBA 

CAMPUS PORTO SEGURO DURANTE A PANDEMIA 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. Os pedidos devem ser encaminhados para o Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da 

Ameaça do Coronavírus (COVID-19) do Campus Porto Seguro, pelo sistema SEI (para a unidade 

COMITE-COVID.PSG). Caso a solicitação seja de um discente, deverá enviar por e-mail 

(diretoriaps@ifba.edu.br); 

2. Na solicitação enviada ao Comitê Local deverá haver despacho do coordenador do curso 

envolvido, com manifestação sobre o pleito; 

3. Em relação aos cuidados com a saúde, o solicitante deverá observar as exigências elencadas na 

resolução 20/2020 CONSUP (Plano de contingência). Além disso, este Comitê Local define 

abaixo as medidas de segurança mínimas a serem adotadas pelos solicitantes e registradas nos 

seus Planos de Biossegurança: 

 Obrigatório o uso de máscara facial e “face shield” enquanto permanecer no Campus; 

 As máscaras serão trocadas a cada 3 horas ou se estiverem suadas ou rasgadas;  

 Os/as usuários/as dos laboratórios deverão fazer a desinfecção dos espaços, bancadas e 
mãos com álcool 70 ou hipoclorito de sódio diluído, conforme recomendações das agências 
de saúde; 

 Deverão permanecer no máximo 3 (três) pessoas no laboratório simultaneamente; 

 Manter distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas; 

 As pessoas autorizadas não deverão ficar circulando pelo campus e deverão evitar contato 
com outras pessoas; 

 Os espaços de trabalho nos laboratórios serão desinfectados, pelo solicitante, ao término 
de cada atividade realizada ou a cada 4 horas; 

 As portas e janelas dos ambientes de trabalho (laboratórios solicitados) serão mantidas 
abertas de modo a promover a circulação natural de ar; 

 Os membros da equipe de trabalho serão responsáveis por levar sua própria água para 
consumo para o campus.  
 

4. É obrigatória a presença de um/a servidor/a do Campus nas atividades no laboratório, e este 
será o responsável pela atividade desenvolvida (pode ser o/a orientador/a); 

5. A utilização dos laboratórios deverá seguir um cronograma/agendamento de utilização, a ser 
organizado pela Coordenação de Pesquisa junto com os/as pesquisadores/as; 

6. A utilização dos laboratórios deverá ser feita em observação a legislação vigente (decretos 
municipais, estaduais e federais), verificando-se as restrições que possam ocorrer; 

7. A aprovação para utilizar os laboratórios e as exigências para isso podem ser revistas pelo 
Comitê a qualquer momento, dependendo da análise do contexto; 

8. O acesso aos laboratórios só será permitido após a aprovação deste Plano pelo Comitê. 
 

Segue abaixo modelo de plano de biossegurança: 
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1) Apresentação 

Exemplo: 
“O presente protocolo de segurança será adotado nas atividades presenciais nos laboratórios XXXX do 
campus Porto Seguro” 
Descrição inicial da necessidade da pesquisa e qual motivação para a mesma. 

 

2) Objetivo 

Indicar qual o objetivo do pedido.  
Exemplo: “Esse plano de biossegurança tem como objetivo a liberação do uso dos laboratórios de XXX 
para pesquisa referente a bolsa de Iniciação científica com o projeto XXXXX”. 

 

3) Justificativa 

Indicar a justificativa para o pedido. 
 
 

4) Equipe de trabalho 

Nome completo dos/as pesquisadores/as envolvidos/as na pesquisa. 
 
 

5) Contextualização das atividades presenciais que serão realizadas 

Breve descritivo das atividades a serem realizadas nos laboratórios. 
 
Exemplo: “Serão realizadas análises químicas de água para monitoramento e diagnóstico com o 
objetivo de identificar os níveis de insegurança hídrica, principalmente nos corpos d´água de uso para 
em comunidades rurais localizadas na área de estudo.” 

 

6) Setor(es) da instituição envolvido(s) na atividade presencial 

Diretoria Geral  
Diretoria Administrativa  
Coordenação de Pesquisa e Extensão  
Comissão do Campus para situação emergência da CONVID  
Coordenação do PPGCTA 

7) Aplicação das recomendações de biossegurança (medidas de proteção individual e coletiva) 

Exemplo: 
“Para as medidas de prevenção, serão adotadas protocolos de segurança, previsto.....” 
Necessário cita a  Resolução nº 20, de 26 de agosto de 2020, do CONSUP/IFBA, referente ao Plano de 
Contingência Institucional, link; Demais documentos podem ser citados, como OMS e o Protocolo de 
Biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de Ensino (link). 
 
Descrever as medidas de segurança durante todo o período de permanência nos laboratórios e no 
campus. Pode ser elencado.  

 

8) Medidas de higiene de ambientes e superfícies 

Exemplo: “Será obrigatório uso de Água sanitária diluída em água e/ou Álcool 70% pelos/as 
pesquisadores/as envolvidos no plano de biossegurança....” 
 

9) Solicitação de autorização 

“Solicito autorização para realização da pesquisa....” 
 

10) Espaços a serem utilizados 

Indicar quais laboratórios serão necessários para a pesquisa. O/a professor/a será o/a responsável 

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-20-aprova-o-plano-de-contingencia-do-ifba.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view


 

pelas retiradas das chaves na portaria. 
 

11) Cronograma das atividades 

Indicar neste item o cronograma das atividades a serem executadas nos laboratórios do IFBA campus 
Porto Seguro. 

 

 


