
 

NORMAS DE ACESSO AGENDAMENTO E UTILIZAÇÃO 

Laboratório de Raios-X 

 

Utilização do equipamento multiusuário 

Para ter acesso à solicitação de análise, o solicitante deve preencher o cadastro disponível no 

endereço http://www.udesc.br/cct/centro_multiusuario/usuario. Este cadastro deve ser 

preenchido pelo responsável pela pesquisa ou pelo serviço de análise. O cadastro deverá ser 

atualizado anualmente.  

O solicitante deverá ser o responsável pela pesquisa (o orientador em caso de trabalho 

acadêmico), podendo indicar no formulário a pessoa que irá acompanhar as análises. O 

interessado deverá preencher o Formulário de Solicitação de Análise, disponível no endereço 

http://www.udesc.br/cct/centro_multiusuario/servico. As amostras devem ser entregues no 

laboratório, juntamente com o formulário de solicitação de análise impresso. 

A conclusão dos ensaios será informada por email, sendo que o interessado deve retirar as 

amostras e os resultados no laboratório no prazo máximo de 15 dias. Após este período, as 

amostras serão descartadas e os resultados armazenados em arquivo morto. 

A preparação das amostras é obrigação e de responsabilidade única do solicitante que deverá 

consultar a literatura especializada previamente ao agendamento. É importante ressaltar que 

amostras líquidas não serão analisadas. O laboratório não disponibiliza material de consumo. 

As taxas para utilização do Laboratório são estabelecidas pelo CONCENTRO através de tabela 

disponibilizada e atualizada periodicamente. 

Todo trabalho acadêmico (dissertação, tese, iniciação científica e artigos) que venham a utilizar 

as imagens obtidas com o equipamento deverá trazer no seu agradecimento explicito à UDESC 

pela disponibilidade de utilização de sua infraestrutura. 

 

Normas de utilização 

Aplicam-se à todas as pessoas (docentes, funcionários, alunos de graduação, pós graduação, 

bolsistas de iniciação científica e pesquisadores) que tenham interesse em utilizar os 

equipamentos e necessitem de acesso ou permanência autorizada nas dependências do 

Laboratório de Raios-X. 

1. O usuário deverá respeitar as Normas básicas de segurança em laboratório. 

2. A utilização dos equipamentos sem autorização prévia do responsável é expressamente 
proibida.  

3. É proibido o acesso e permanência de pessoas estranhas no Laboratório, sendo 
permitido somente nos casos de serviço de manutenção e limpeza. Os visitantes 
somente poderão ter acesso e permanência nas dependências quando acompanhados 
pelo responsável técnico ou pelo Coordenador do Laboratório.  

4. Os responsáveis técnicos não executarão atividades no Laboratório aos finais de 
semana, feriados, horário de almoço ou após as 18:00 horas. Sendo assim é 
expressamente proibida a utilização do equipamento fora do horário administrativo da 
UDESC-CCT, exceto quando autorizado pelo coordenador do laboratório  

5. O laboratório, através de seu corpo técnico ou coordenador, não se responsabiliza pelo 
armazenamento de amostras já ensaiadas. As amostras deixadas nos laboratórios serão 
descartadas, após o prazo de espera estipulado de 15 dias.  

6. Os resultados obtidos através da análise serão armazenadas por período de 120 dias, 
sendo de responsabilidade do usuário procurar os operadores para cópia dos arquivos 
em CD. 

Condutas e atitudes no laboratório 

1. É expressamente proibido o uso de pen drive ou acesso à internet no computador 
dedicado aos equipamentos.  

2. É expressamente proibido fumar em quaisquer das salas.  

3. É expressamente proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida em quaisquer das 
salas de trabalho  

http://www.udesc.br/cct/centro_multiusuario/usuario
http://www.udesc.br/cct/centro_multiusuario/servico


 

4. É obrigatória a comunicação de situações anormais, quer de mau funcionamento de 
equipamentos, vazamentos, falha de iluminação, ventilação ou qualquer condição 
insegura, ao coordenador do laboratório.  

5. É obrigatório que todas as amostras estejam devidamente identificadas e contenham 
informações sobre seu risco e forma adequada de manuseio.  

6. É de responsabilidade de todo o pessoal alocado no Laboratório fazer cumprir os itens 
previstos nestas Normas. 

 


