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Plano de gestão do Uso do Equipamento Multiusuário HPLC 

Faculdade de Engenharia Química/UNICAMP 

 

1) Quanto ao Equipamento 

 O equipamento HPLC, aprovado pela FAPESP como processo 

vinculado ao projeto temático 2018/25862-0, é um equipamento 

multiusuário para realização de análises baseadas em cromatografia 

líquida a ser utilizado, de forma comunitária, pelos docentes e discentes 

da referida instituição.  

 

2) Quanto à utilização 

 A utilização do HPLC contemplará grupos de pesquisa que atuam nas 

áreas temáticas de biocombustíveis e biorrefinarias; 

 O uso do equipamento HPLC ficará condicionado à realização e 

aprovação de treinamento do usuário, a ser ministrado por professor ou 

pesquisador, que seja parte da equipe do laboratório A2G, que tenha 

domínio de operação do equipamento e do software para tratamento de 

dados, e que seja indicado pelo Comitê gestor;  

 O usuário deverá responsabilizar-se pela aquisição dos reagentes e 

consumíveis que utilizará para a realização das suas análises. 

 

3) Quanto ao Comitê gestor 

 O Comitê gestor é constituído por três membros, a saber, o presidente e 

2 pesquisadores indicados e aprovados pela Congregação da Faculdade 

de Engenharia Química. 

 Cabe ao Comitê Gestor: 

I – Gerenciar a utilização e funcionamento do equipamento da melhor 

forma possível; 

II - Zelar pelo patrimônio e pela implementação das diretrizes de uso e 

compartilhamento do equipamento; 

III – Organizar e garantir a contratação de seguro e manutenção do 

equipamento, incluindo manutenção preventiva e corretiva; 

 O Comitê Gestor avaliará e aprovará os Termos de Compromissos de 

Uso, delineando os deveres dos usuários do equipamento.  

 

4) Quanto ao Comitê de Usuários 



 O Comitê de Usuários será constituído por 2 pesquisadores ou docentes 

que não façam parte da equipe do projeto originador e nem do Comitê 

Gestor, indicados e aprovados pela Congregação da Faculdade de 

Engenharia Química; 

  O Comitê de Usuários fará a avaliação independente do acesso ao 

EMU e do seu funcionamento; 

 O Comitê de Usuários deverá emitir parecer para apresentação à 

FAPESP no Relatório Científico Anual. 

 

5) Quanto ao Apoio da área de TI 

 Caberá ao Setor Técnico de Informática da Faculdade de Engenharia 

Química as seguintes funções:  

I - manutenção do computador associado ao equipamento; 

II - elaboração de um sistema on line de agendamento e de solicitação 

do uso dos equipamentos;  

III - suporte de informática aos usuários para acesso aos dados obtidos 

com o uso dos equipamentos. 

 


