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Plano de gestão e gerenciamento de Equipamento Multiusuário FAPESP 

Citômetro BD FACSymphony AS  

 O presente documento estabelece as normas de utilização e gerenciamento do 

Equipamento Multiusuário - Citômetro BD FACSymphony AS. 

1) Da localização do Equipamento; 

1.1) O equipamento Citômetro BD FACSymphony AS será instalado na Sala 

Multiusuários de Citometria de Fluxo, a qual está localizada no Bloco F térreo, no 

Instituto de Biologia/IB/UNICAMP (imagens anexo 1). Futuramente o equipamento será 

alocado no novo prédio da facility de Biologia Celular (em construção) juntamente com 

os equipamentos do INFABIC (imagens anexo 2).  

2) Das condições da Facility Multiusuário de Citometria de fluxo 

2.1) A Sala Multiusuário de Citometria de Fluxo conta com área de 25 m2 e abriga 

atualmente três outros citômetros com menor capacidade analítica, os quais em conjunto 

formam o “core” de citometria de fluxo do Instituto de biologia.   

A sala conta com bancadas de granito independentes para os diferentes 

equipamentos, as condições elétricas (incluindo no breaks) e hidráulicas (instalação de 

pia e rede de esgoto) necessárias ao seu funcionamento. Além disso, há aparelho de ar 

condicionado em uso e será instalado mais um de backup para a manutenção da 

temperatura da sala em condições adequadas ao funcionamento dos equipamentos. 

 Na entrada da sala será instalada fechadura eletrônica para controle das entradas 

de usuários na mesma.   



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE BIOLOGIA, www.ib.unicamp.br 

Rua Monteiro Lobato, 255 CEP: 13083-862 Campinas-SP, 
DEPTº DE GENÉTICA, EVOLUÇÃO E BIOAGENTES FONE: (19) 3521-6111  

 

The picture can't be displayed. The picture can't be displayed.

 

3) Da disponibilização do equipamento para uso por pesquisadores da IB e de 

outras Instituições de Ensino e Pesquisa do país. 

3.1) O acesso ao equipamento será feito através da porta principal da sala através do uso 

de crachá. Pesquisadores externos à Unidade deverão estar agendados e serão 

acompanhados de algum membro da equipe técnica responsável pelo manuseio do 

equipamento para acessar a sala. Mais adiante trataremos da questão do agendamento. 

3.2) O uso do equipamento deverá ser agendado anteriormente. Este agendamento será 

feito através da internet pelo site do Instituto de Biologia 

(https://intranet.ib.unicamp.br/intranet/index.php). Ainda, os usuários poderão ter acesso 

ao equipamento através do portal de equipamentos multiusuários da universidade 

(https://www.prp.unicamp.br/pt-br/ces/site/). A data e o horário de início e término 

deverão ser rigorosamente respeitados para não atrapalhar a dinâmica de uso do 

equipamento. Tolerância máxima de início ou término do uso será de 15 minutos. 

3.3) A empresa fornecedora do equipamento fornecerá, sem custo, um treinamento 

teórico-prático no equipamento para, pelo menos, um pesquisador da Instituição, que 

poderá ser um docente, aluno de pós-graduação ou funcionário da Instituição sede, a ser 

indicado pelo pesquisador responsável pela aquisição do equipamento. Este indivíduo 

fará o uso inicial do equipamento e acompanhará todos os usuários que desejem utilizá-

lo. 
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Outros treinamentos teóricos poderão ser solicitados a empresa fornecedora do 

equipamento, para serem ministrados na Instituição sede com o intuito de qualificar 

maior número de usuários. 

3.4) Todos os interessados em utilizar o equipamento deverão formalizar, no ato da 

utilização, um termo de compromisso de uso e fornecimento do relatório de atividades. 

Este termo estará disponível no site da IB (www.ib.unicamp.br) na aba Multiusuário, no 

formato PDF para ser preenchido e assinado pelo usuário (pesquisador principal do 

projeto). 

4) Do custeio do funcionamento e manutenções do equipamento 

4.1) O usuário (docente, aluno ou funcionário) deverá trazer todo o material necessário 

para a utilização do equipamento, isentando a Instituição e o Pesquisador Responsável, 

pela aquisição do mesmo, de quaisquer custos relacionados com o experimento. Ainda, 

será cobrado um valor por hora de uso para a aquisição de fluido, reagentes de calibração 

e troca de filtros do equipamento. Esse valor será depositado na área de pequena monta 

junto à FUNCAMP.  

 

5) Da divulgação na web do equipamento e das norma de uso 

5.1) Será disponibilizado no site do Instituto de Biologia (www.ib.unicamp.br) um link 

na aba “Multiusuário”  e também na pagina de equipamentos multiusuários da 

universidade (https://www.prp.unicamp.br/pt-br/ces/site/) que conterá as informações 

sobre o equipamento, como modelo, metodologias aplicáveis,  e normas de utilização. 

Este documento estará no formato em PDF e será possível fazer o seu download. 
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Ressaltamos que as normas de utilização devem ser respeitadas por todos os usuários 

para melhor conservação do equipamento. O não cumprimento das normas poderá 

acarretar em proibição de uso futuro. 

6) Da equipe de permanente de operação, assistência ao usuário e seu treinamento. 

 6.1) A Instituição disponibilizará um funcionário, nível superior, com conhecimentos e 

treinamento prático em citometria de fluxo. O treinamento pode ser aquele oferecido pela 

empresa, como disposto no item 3.3. Este funcionário deverá estar presente durante todo 

o período de uso do citômetro, para garantir o correto manuseio do mesmo. Sua presença 

só será dispensada, caso o usuário comprove, por meio de certificados, que tem 

treinamento no equipamento. O funcionário deverá programar as manutenções 

preventivas e deverá ser informado sempre que ocorrer algum problema no equipamento 

para tomar as medidas cabíveis. 

7) Da existência e viabilidade de um plano e disponibilidade de recursos materiais, 

financeiros e humanos da instituição sede para a manutenção efetiva a longo prazo 

do equipamento em operação. 

7.1) Para a manutenção do equipamento, a Instituição utilizará os recursos da Reserva 

Técnica Institucional advindos dos Projetos de Pesquisa que utilizam a citometria de 

fluxo, financiados por agências de fomento ou recursos advindos do fundo de 

manutenção da facility de citometria junto à FUNCAMP (pequena monta). 

8. Da utilização de imagens obtidas com o Equipamento 

8.1) Para fins de confecção de relatório científico, a ser submetido a FAPESP, referente 

EXCLUSIVAMENTE ao uso do equipamento, o Pesquisador Responsável pela aquisição 
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do mesmo poderá solicitar aos usuários, tanto internos ou externos a Instituição sede, 

imagens que resultaram de experimentos realizados no equipamento. Estas imagens 

deverão ser fornecidas no formato PDF.  

No momento da utilização do equipamento, os usuários firmarão compromisso de enviar 

um relatório sucinto contendo informações como o Título do Projeto, o número do 

Processo FAPESP ou de outra agência de fomento, os objetivos gerais, referentes a 

técnica de citometria de fluxo, e os resultados na forma de figuras ou tabelas, com um 

breve descritivo dos achados. Este relatório deverá ser encaminhado ao Pesquisador 

Responsável pela aquisição do equipamento, em até 6 meses após a utilização do 

equipamento. Os dados contidos neste relatório sucinto serão utilizados 

EXCLUSIVAMENTE para a elaboração do relatório científico referente a utilização do 

Equipamento Multiusuário, exigido pela FAPESP.  

 

9. Do Comitê de usuários 

9.1) Este Comitê formado pelos seguintes membros: Prof. Dr. Daniel Martins-de-

Souza (IB/UNICAMP), Dr. Rafael E. M. Pereira Silva (LNBio/CNPEM) e pelo Prof. Dr. 

Henrique Marques de Souza (IB/UNICAMP), ficando responsável por dar um retorno aos 

responsáveis pela operação sobre o funcionamento do EMU.  

 

10. “Superusuários” e Treinamentos 

A facility de citometria do Instituto de Biologia oferecerá anualmente treinamento para a 

qualificação de “superusuários”.  Esses “superusuários” poderão, após certificação, 




