
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE USO EMU- Câmara de Fotodetecção 

NightOwl II (Berthold LB 983 NC100) 

 

1. Identificação do usuário:  

Nome completo: …………………………………………………………………………………….. 

Coordenador do projeto: ........................................................................ 

Instituição de origem (nome, cidade e laboratório): ….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefone: …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Identificação da proposta: 

Projeto de pesquisa: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Financiamento (com n° de processo): ……………………………………………………. 

Breve descrição da proposta: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

O equipamento será utilizado para: 

o Bioluminescência 

o Quimioluminescência 

o Fluorescência 

Precisará de apoio técnico? 

o Sim 

o Não 

Que tipo de amostra será analisada? 

o Cultura de células 

o Ensaios em placa tipo Elisa 

o Animais 

o Plantas 

o Outros (Especifique):……………………………………………………………………….. 



 A amostra apresenta algum tipo de risco biológico (Toxicidade, patogenicidade, 

contém algum tipo de organismo geneticamente modificado)? 

o Não 

o Sim (especifique e inclua o nível de biossegurança se for preciso): 

.……………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

 A amostra apresenta algum tipo de risco químico (Toxicidade, corrosivo, inflamável, 

carcinogênico)? 

o Não 

o Sim (especifique): ……………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………................................. 

 

Necessitará termoestabilização? 

o Sim 

o Não 

 

3. Normas de uso: 

✓ O usuário deve manter o ambiente de trabalho limpo e organizado.  

✓ Amostras que forneçam qualquer tipo de risco estão sujeitas a aprovação 

do pesquisador responsável pelo equipamento. 

✓ Atrasos de mais de 1 hora sem aviso prévio implicam no cancelamento do 

agendamento. 

✓ O usuário deverá trazer todos os reagentes e materiais necessários para 

realização das suas análises. 

✓ Dependendo das necessidades de materiais específicos de uso do laboratório 

de Biofotônica, poderá ser cobrada uma taxa a ser paga com Reserva Técnica 

do projeto do usuário. 

✓ O uso do EMU por empresas privadas ou agências governamentais estarão 

sujeitos à cobrança de taxa uso de manutenção. 

✓ O uso do EMU deverá ser mencionado em todas as publicações e teses  geradas 

sob forma de agradecimento ao Laboratório de Biofotônica e Bioimagem do 

programa de pós-graduação Biotecnologia e Monitoramento Ambiental.  

 

 

 

 

Data: _________________ Assinatura: ___________________________ 


