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Equipamento: Sistema de Eletroforese Capilar 
Marca: Beckman Coulter 
Modelo: P/ACE MDQ 
Ano de aquisição: 2014  
Pesquisador responsável: Mário Tyago Murakami 
Processo EMU-FAPESP: 2014/07135-1 - Sistema de Análise de Carboidratos 
por Eletroforese Capilar - Beckman Coulter 
Descrição do equipamento 
Plano de gestão de uso do EMU 
 
 
Plano de gestão de uso do EMU: 
 
1) Composição do Comitê Gestor: 

Ficou instituída uma Comissão de Gestão que coordena as atividades e 
demandas relacionadas a este equipamento, composta por:   
Mário Tyago Murakami – pesquisador responsável 
Camila Ramos dos Santos – pesquisadora associada 
Celisa Caldana Costa Tonoli – técnica de nível superior 
 
2) Composição do Comitê de Usuários: 

Será composto por dois membros do LNBio/CNPEM e dois membros 
externos a esta instituição, a ser definido futuramente, de acordo com o uso do 
equipamento. 
 
3) Modo de Operação e Acesso Multiusuário: 
 O equipamento poderá ser utilizado por pesquisadores, funcionários e 
alunos do LNBio, assim como de outras Instituições de Pesquisa e Ensino do 
Brasil. As propostas de uso deverão ser submetidas antecipadamente via e-mail 
para mario.murakami@lnbio.cnpem.br, informando na mensagem o tipo de 
experimento, justificativa de uso, equipe responsável, assim como deverá constar 
um resumo de projeto de pesquisa. As propostas serão apreciadas pela Comissão 
de Gestão, que se comprometerá em agendar as datas dos experimentos 
diretamente com o solicitante. No caso que a proposta não se enquadre na 
instalação ou não seja factível por motivos técnicos, uma justificativa será dada 
ao usuário pela recusa da proposta. O solicitante deverá ser o responsável pela 
pesquisa, podendo indicar na proposta a pessoa que efetivamente utilizará o 
equipamento. No máximo duas pessoas poderão estar presentes no dia do 
experimento. 

O horário de utilização do equipamento será das 8:00h as 17:00h, de 
segunda a sexta-feira, sempre com o acompanhamento do técnico do laboratório. 
Atrasos referentes ao período de agendamento serão respeitados por trinta 
minutos e na ausência de aviso antes desta tolerância, o agendamento do dia 
será cancelado. Apenas o técnico treinado do LNBio será responsável pela 
operação, manutenção e treinamento dos usuários, sob orientação do 
pesquisador responsável pelo EMU. Como norma do LNBio não é permitida a 
permanência de usuários externos nas dependências dos laboratórios fora do 
horário de expediente e será proibida a utilização do equipamento sem a 
autorização prévia da Comissão de Gestão. Ao chegar, o usuário terá um 
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treinamento básico de uso do sistema de eletroforese capilar, assim como dos 
procedimentos internos do LNBio e de segurança. O solicitante se 
responsabilizará por todo e qualquer dano no equipamento durante o 
experimento em decorrência do mau uso ou inviabilidade da amostra e se 
comprometerá em acompanhar todo o experimento.  

Os arquivos gerados são de responsabilidade do usuário e devem ser 
salvos apenas em DVD, não sendo permitido o uso de pen drives ou HDs 
externos. Os dados gerados serão armazenados no computador do equipamento 
pelo prazo de 90 dias, sendo excluídos permanentemente após esse período. A 
interpretação dos resultados será de responsabilidade do proponente da 
proposta. 

Será solicitada a menção nas publicações oriundas da realização de 
ensaios com o equipamento. 

Todos os usuários serão responsáveis em obter seus próprios materiais 
de consumo necessários para realização dos experimentos, tais como, capilares, 
cartuchos, tampões, oligossacarídeos, padrões, entre outros. Todos os 
consumíveis deverão ser adquiridos previamente pelo usuário e as 
especificações de códigos e marcas serão encaminhadas por e-mail, para o 
desenvolvimento de cada experimento individual.  

Estas normas poderão ser alteradas de acordo com a demanda e 
utilização do equipamento. 

 
 
 


