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Convênio(s)
01.13.0376 - PROINFRA 2013

PPG QUÍMICA

Professores
Responsáveis

1.Maria Lurdes Felsner
2. Sueli Pércio Quináia
3.

Alocação
Laboratório é Multiusuário

Laboratório de Análise Térmica
( x ) Sim (   ) Não

Normas de
utilização

Dias e horários disponíveis para o atendimento aos usuários: a definir pelos
técnicos ou professores responsáveis pelo agendamento.
 
Responsável pelo agendamento: Técnicos Miguel Kalwa e Chalder Nogueira
Nunes.
Telefone (ramal, celular): Email: mkalwa@unicentro.br
Nome(s) de quem dará suporte para realização das análises (docente, técnico,
pós-graduando, bolsista):
Profa Maria Lurdes Felsner, prof. Sueli Pércio Quináia e o técnico Chalder
Nogueira Nunes
Pré- preparo da amostra: (descrever necessidades...)
De acordo com o tipo de amostra e deve ser acordado com o professor ou
técnico responsável
Reagentes necessários para cada amostra:
Gás nitrogênio comercial, reagente de Karl Fischer e solvente anidro a serem
definidos pelo técnico ou professor responsável de acordo com o tipo de
amostra a ser analisada
Tempo estimado para análise de cada amostra:
5 minutos
Equipamentos de segurança necessários e normas de segurança:
(descrever necessidades...)
Luvas, jaleco e óculos de proteção
Custo por amostra analisada (taxa) R$___(quando for o caso)
R$ 100,00 para prestação de serviço
Obs: para usuários da UNICENTRO: cada usuário deverá trazer os reagentes
e solventes específicos e contribuir com o consumo de gases do equipamento
quando a análise exigir.
Manutenção preventiva e emergencial: (descrever necessidades técnicas)
A cada dois anos realizar a manutenção preventiva com o técnico especializado
Observações (treinamento específico para utilização do equipamento, outras
informações adicionais necessárias):
Necessidade de treinamento específico para o manuseio do equipamento antes



da utilização a ser ministrado pelos docentes responsáveis ou técnicos.
Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudanças em algum de seus itens


