
 

DADOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
(Para quem será gerado o relatório de uso)  

Nome Completo: 
(Investigador Principal [PI], Orientador ou Supervisor) 

Afiliação Institucional: 
(Universidade, Instituto e/ou Programa de Pós-Graduação) 

Dados para Contato do Pesquisador Responsável: 
(Email / Telefones - laboratório e celular) 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título: 

Resumo do projeto de pesquisa (max. 600 caracteres): 

Código 
RCU-01

Aprovador por: Diretor da CENABIO-UMA

Emitido por: Coordenador do NAG

Informação Documentada Título: Registro de Cadastramento de Usuários
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Área de concentração dos equipamento(s) solicitado(s): 
(Escolha o(s) tipo(s) de microscopia para a avaliação e cadastro do projeto em função dos 
equipamentos solicitados) 

Justificativa (max. 1800 caracteres):  
- Descrição da amostra e estrutura-alvo - escala e tamanho  
- Descrição da preparação da amostra 
- Objetivo de uso dos equipamentos a serem solicitados - vide www.cenabiomicroscopia.com 

O projeto possui pesquisadores colaboradores? 

 Sim   Não 

Informe os nomes, afiliação e dados de contato dos colaboradores: 
(Não esqueça de copiar seus colaboradores no envio do cadastro)  

Microscopia Óptica Microscopia Eletrônica de Varredura

Microscopia Eletrônica de 
Transmissão

Microscopia de Duplo Feixe        
(FIB-SEM)

Microscopia de Força Atômica Difração de Raio-X
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http://www.cenabiomicroscopia.com


DADOS DOS USUÁRIOS 

Pessoas envolvidas no projeto que poderão estar presentes nos atendimentos  
(Limite de 5 usuários por cadastro) 

Técnico(s): 
(Nome completo / Email / Telefone) 

 
Pós-doutorado(s)  
(Nome completo / Email / Telefone) 

 
Doutorado(s)  
(Nome completo / Email / Telefone) 

 
Mestrado(s)  
(Nome completo / Email / Telefone) 

 
Iniciação Científica(s)  
(Nome completo / Email / Telefone) 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES (max. 600 caracteres): 
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