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Autorização, orçamento e agendamento

Encaminhar SI a partir da unidade de vínculo do solicitante. No preenchimento da SI, 
responda todas as perguntas solicitadas pois isso facilitará a correta preparação do 
laboratório e dos técnicos.

Caso a SI não seja autorizada, deverá ser pedida permissão orçamentária conforme 
procedimentos institucionais.

Após aprovação da SI, será agendada a realização da análise. Os técnicos responsáveis 
pela análise farão contato para agendamento.

Acesso e uso dos laboratórios

Compareça na hora agendada. Ao chegar à Central, deverá apertar a campainha e aguardar 
atendimento. Não é permitida a entrada nos laboratórios sem o acompanhamento do 
responsável técnico.

Respeite os fluxos e normas que serão apresentados pelos técnicos.

O acesso aos laboratórios somente será permitido com o uso de jaleco. Não é permitida a 
entrada com mochilas e alimentos. Você deverá deixar seus pertences no vestiário.

Certifique-se antes de iniciar, junto com os técnicos dos laboratórios, se a metodologia a ser 
utilizada na análise está devidamente clara.

As amostras devem estar identificadas. Nos casos que as amostras forem congeladas, a 
identificação deverá ser feita diretamente nos frascos com canetão, evitando etiquetas.

Retire as amostras após o ensaio. É de responsabilidade do solicitante a retirada das amostras. 
Caso não faça isso, elas serão descartadas após 6 meses.

As amostras deverão ser entregues no laboratório 48h antes da análise 
para avaliação de desidratação e metalização da amostra.
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Selecionar o centro de custo 5527 e preencher
detalhadamente as seguintes informações:

Nome e matrícula do orientador e do aluno?

E-mail e telefone do aluno para agendamento da análise?

Data e turno para a análise?

A amostra apresenta algum grau de toxicidade? Se sim, descrever. 

Qual o número de amostras.

Qual a metodologia a ser utilizada?

ANOTAÇÕES:


