
 

   
 

 

Plano de Gestão do Equipamento Multiusuário (EMU) Citômetro Attune NXT (Thermo 

Fischer) 

 

Pesquisador responsável 

Dra. Ana Paula Jacobus  (Projeto FAPESP 2017/24453-5) 

 

Localização do equipamento 

Laboratório de Genômica e Evolução Experimental de Microorganismos. Instituto de Pesquisa 

em Bioenergia (IPBEN/UNESP). Rua 10 nº2527, Bairro Santana, Rio Claro/SP. CEP 13500-230 

Telefone: (19) 35318415/8416. 

 

Plano de Gestão 

Normas de Uso: 

1.1 Responsável Dra. Ana Paula Jacobus. 

 

1.2 Treinamento de 5 usuários foi realizado pela empresa Thermo Fischer em setembro de 2019. 

Conforme a necessidade a empresa pode ser contactada quanto a disponibilidade para treinamento 

de novos usuários. 

 

1.3 Comitê Gestor de Usuários: 

- Prof. Dr. Jonas Contiero  

- Dr. Jeferson Gross 

- Dr. Michel Brienzo 

- Dra. Sandra Imaculada Maintinguer 



 

   
 

- Dr. Adilson Roberto Gonçalves 

- Prof. Dr. Nelson Stradiotto 

 

1.4 Custo operacional: cada usuário deverá ter seu suporte financeiro para realizar os testes de 

citometria referentes à sua pesquisa. 

1.5 Acesso ao equipamento: o usuário deve cadastrar-se conforme formulário. 

Disponibilidade e agendamento 

Os usuários deverão realizar o cadastro através do FORMULÁRIO neste site e aguardar o contato 

do responsável sobre o cronograma de seu atendimento. 

  



 

   
 

 

PLANO DE GESTÃO DO EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIO (EMU- IPBEN/UNESP) 

O Plano de gestão do equipamento multiusuários solicitados no Projeto Fapesp 2017/24453-5 tem 

como objetivo a normatização de uso e manutenção do mesmo. O citômetro de fluxo comporá o 

núcleo de equipamentos multiusuários do Instituto de Pesquisa em Bioenergia (IPBEN/UNESP). 

Para manuseio dos equipamentos haverá pessoal especializado responsável pela operação, 

assistência e treinamento de usuários. Os equipamentos estarão disponíveis para uso nas pesquisas 

desenvolvidas pelos pesquisadores e seus alunos de graduação, de iniciação científica, mestrado, 

doutorado, pós-doutorandos, tanto do IPBEN e da UNESP quanto de outras instituições de ensino 

e pesquisa, públicas ou privadas. Para melhor gestão do uso do equipamento e outros que por 

ventura sejam adquiridos, será constituída uma Comissão de Usuários para coordenar as 

atividades ligadas ao seu uso, a qual será formada por cinco dos pesquisadores do IPBEN e pelo 

pesquisador responsável pelo projeto. Inicialmente esta comissão será formada pelos professores 

Drª Ana Paula Jacobus, responsável pelo projeto; Prof. Dr. Jonas Contiero, Dr Jeferson Gross, Dr 

Michel Brienzo, Dra Sandra Imaculada Maintinguer e Dr. Adilson Roberto Gonçalves do IPBEN 

(laboratório Central/RioClaro) e pelo Prof. Dr. Nelson Ramos Stradiotto (IPBEN/UNESP-

Araraquara 

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 

1. Dada a especificidade e complexidade dos equipamentos, os responsáveis serão treinados 

pelo corpo especializado dos fabricantes para operação dos mesmos e suporte aos 

usuários. A princípio, os equipamentos serão operados apenas pelo pesquisador 

responsável, de modo a garantir o uso correto e a integridade dos mesmos.  

2.  Os pedidos para utilização do (s) equipamento(s) devem ser apresentados em formulário 

próprio, disponível no site do IPBEN/UNESP, com uma antecedência mínima de 15 dias 

úteis em relação à data pretendida.  

3. O solicitante deverá ser o responsável pela pesquisa, podendo indicar no formulário a 

pessoa que irá interagir com os técnicos para a realização da análise desejada. A 

responsabilidade pela utilização dos equipamentos será do técnico responsável.  

4.  Junto com o requerimento do uso do aparelho é necessário enviar uma cópia resumida 

do projeto de pesquisa, em formulário próprio disponível no site do IPBEN/UNESP bem 

como aprovação nos Comitês de Ética, na Comissão de Tratamento de Resíduos, Comitê 

de Ética Ambiental ou Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) quando for o caso.  



 

   
5.  Os pesquisadores responsáveis pela gestão do equipamento multiusuário não terão 

responsabilidades pelos dados obtidos pelos usuários, nem pela sua análise. 

Consequentemente, caso não exista colaboração prévia entre os pesquisadores 

responsáveis e o usuário, os pesquisadores não deverão participar de publicações dos 

usuários onde sejam reportados resultados com o uso dos equipamentos, tendo sido o 

auxílio ao seu uso a única contribuição dos pesquisadores e técnicos.  

6. O agendamento para utilização dos equipamentos será realizado via preenchimento de 

formulário presente no site do IPBEN-UNESP e confirmação com os técnicos 

responsáveis. Os horários para entrega do material a ser analisado e para interação com 

os técnicos serão os horários comerciais, ou seja, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 

horas. 

7.  Quando a demanda exceder os horários comerciais, novos horários em finais de semana 

e feriados poderão ser disponibilizados.  

8.  Custo operacional: cada usuário deverá ter seu suporte financeiro para realizar os testes 

de citometria referentes à sua pesquisa, isto é, reagentes e respectivos kits de citometria 

associados à sua pesquisa. 

9. Essas Normas se aplicam a todas as pessoas (docentes, funcionários, alunos de graduação, 

pós-graduação, bolsistas de iniciação científica e pesquisadores) que utilizarão os 

equipamentos e necessitem de acesso ou permanência autorizada nas dependências em 

que os mesmos estarão instalados. 

10.  Apesar dos equipamentos serem operados por técnicos especializados, os usuários, para 

adentrar nas dependências do IPBEN/UNESP, deverão ter conhecimento e obedecer às 

Normas de Segurança constante do Manual de Biossegurança, disponível no site do 

IPBEN/UNESP.  

11.  o IPBEN adotará todas as condutas de Boas Práticas Laboratoriais na condução das 

análises. 

12.  É de responsabilidade da Comissão de Usuários e de todo o pessoal alocado no 

IPBEN/UNESP fazer cumprir estas Normas. 


