
No ano de 2005, o programa de qualidade 5-S foi implantado no LSA-UFPE com o intuito de
manter todos os membros do laboratório comprometidos com o seu zelo e organização,
melhorando assim a gestão da qualidade e produtividade. Os pós-graduandos André Felipe
de Melo Sales Santos e Marília Regina Costa Castro Lima foram os pioneiros na coordenação
do programa. Todos os demais bolsistas foram inseridos em um dos 5 Sensos: Utilização,
Organização, Limpeza, Saúde e Segurança e Autodisciplina.
 
Ao longo desses 15 anos, o programa 5-S vem contribuindo para a melhoria das atividades
desenvolvidas no laboratório.   Separamos o necessário do desnecessário, colocamos cada
coisa em seu devido lugar, cuidamos do bem-estar dos nossos bolsistas, técnicos e
pesquisadores, limpamos e cuidamos do nosso ambiente de trabalho, criamos regras para
manter a limpeza e organização e nos reunimos em eventos científicos e sociais. Até mesmo
os percalços demonstraram o quanto essa ferramenta de qualidade nos é útil.
 
Neste momento especial, queremos agradecer a todos que passaram pela gestão como
coordenadores e vice coordenadores: André Felipe e Marília Lyra (1ª e 2ª gestão); Elizabeth
Pastich e Jaqueline Lopes (3ª gestão); Juliana Morais e Luiza Feitosa (4ª gestão); Nailza Arruda
e Sueni Freitas (5ª gestão); Mitsue Nakazawa e Bruno Lopes (6ª gestão); Mitsue Nakazawa,
Flávia Teixeira   e Poliana Januário (7ª gestão); Robson Silva e Marcus Vinicius Alves (8ª
gestão); Edécio de Souza e Danúbia Freitas (9ª gestão); Danúbia Freitas e Larissa Martins (10ª
gestão); Marcus Vinicius Alves e Iago Silva (11ª gestão); José Roberto Carvalho e Rhayssa Brito
(12ª gestão); Oucilane Alves e Julliana Melo (13ª gestão); Bárbara Moraes e Nathaly Cordeiro
(14ª gestão).
 
Agradecimento especial aos técnicos e secretária executiva do LSA, membros efetivos de
todas as gestões, e a todos os colaboradores que compartilharam conosco essa missão.
 
Certos de que podemos evoluir ainda mais,
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Recife, julho de 2020.


