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PLANO DE GESTÃO E USO DOS EQUIPAMENTOS, 
DISPONÍVEIS DA PÁGINA DO IB/UNICAMP: 

 
https://intranet.ib.unicamp.br/intranet/equipcompart/solicitar.php 

 
 

Microscópio Eletrônico de Varredura MEV-FEG com 

tecnologia de imageamento seriado e reconstrução volumétrica (Serial 

Block Face Imaging) 

 
 
O equipamento multiusuário acima, a ser instalado no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica / LME – IB/UNICAMP, sob a responsabilidade do Prof. Dr. 
Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira, está vinculado ao Projeto:  MEU científico: 
Aquisição de Microscópio Eletrônico de Varredura MEV-FEG com tecnologia de 
imageamento seriado e reconstrução volumétrica (Serial Block Face Imaging).  
 

Este equipamento será gerido por um “Comitê Gestor” e um “Comitê de 
Usuários”, cujas atribuições estão abaixo descritas. 
 
Comitê Gestor 

O comitê gestor será composto pelos pesquisadores abaixo: 
 
- Prof. Dr. Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira (Depto Biologia Estrutural e 
Funcional, IB/Unicamp - DBEF) 
- Profa. Dra. Juliana Lischka Sampaio Mayer 
- Prof. Dr.  Sílvio Roberto Consonni  
- Sra. Cintia Rizoli Ruiz da Silva 
 
Este comitê se reunirá periodicamente, para: 
- Manter o registro do uso dos equipamentos. Se for o caso, corrigir distorções no 

uso e acesso, conforme solicitado pelo comitê de usuários; 
- Garantir que os demais pesquisadores da comunidade científica tenham acesso 

aos equipamentos; 
- Estabelecer critérios e procedimentos para que os equipamentos produzam 

resultados corretos e confiáveis; 
- Estabelecer critérios para garantir recursos para a manutenção dos 

equipamentos, estabelecendo, quando necessário, normas para a divisão destes 
custos entre os usuários; 

- Estabelecer critérios para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos; 
- Elaborar relatórios científicos anuais sobre o uso dos equipamentos; 
 
Comitê de usuários 
 

O comitê de usuários será indicado pelo Conselho do LME – IB/UINCAMP. 
Este comitê se reunirá de acordo com calendário anual estabelecido pelo 
Coordenador do LME, para: 
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- Verificar os registros de uso dos equipamentos e fazer sugestões ao comitê gestor 
sobre diretrizes para horários e uso dos equipamentos; 

- Fazer a avaliação do estado dos equipamentos; 
- Discutir resultados obtidos; 
- Elaborar e fornecer ao comitê gestor, anualmente, um parecer sobre o uso dos 

equipamentos, para subsidiar o relatório anual a ser preparado por aquele 
comitê. 

 

Terão acesso aos referidos equipamentos, por ordem de prioridade: 

1- Docentes, funcionários e alunos envolvidos nos Projetos dos Pesquisadores 

Associados e Colaboradores. 

2- Demais docentes, funcionários e alunos do Instituto de Biologia/UNICAMP 

3- Pesquisadores de outros Institutos e Faculdades da UNICAMP 

4- Pesquisadores de outras Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa 

5- Pesquisadores de outras Instituições Privadas de Ensino e Pesquisa 

6- Empresas Públicas e Privadas 

Para os usuários oriundos de Instituições Públicas não serão cobrados honorários pela 

utilização dos aparelhos. Contudo, o usuário deverá arcar com as despesas da execução 

do experimento (materiais descartáveis, tubos, etc). 

Para usuários de Instituições ou empresas privadas será necessária a formalização de 

“Convênios de pequena monta” conforme normas estabelecidas pela UNICAMP 

(Resoluções GR nº 59/2006; GR nº 36/2008; GR nº 30/2009), as quais incluem as taxas 

de custos diretos e indiretos. A taxa de utilização cobrada será proporcional ao tempo 

do serviço e Ressarcimento de Custos Indiretos (RCI), a saber, 11 % de Ressarcimento 

à Universidade (RUn) e 5% de Apoio institucional as Unidades (AIU). 

Para a utilização dos aparelhos é necessário agendamento junto ao sistema de 

compartilhamento de equipamentos do IB (site: 

https://intranet.ib.unicamp.br/intranet/equipcompart/solicitar.php?). 
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