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SOLICITAÇÃO DE USO DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA 

Nome/Razão Social: __________________________________________________________________________ 

CPF/CNPJ:________________________ Usuário: ( )Membro do IGC    ( )Externo acadêmico    ( )Empresa 

Em caso de uso acadêmico Orientador: __________________________________________________________ 

Curso de graduação/pós-graduação e instituição: _________________________________________________ 

Natureza do Projeto: ( )Ensino  ( )TG/TCC/Monografia  ( ) Tese/Dissertação ( )Pesquisa  ( )Prestação de 
serviço    

Título do Projeto: ____________________________________________________________________________ 

Natureza do serviço: ( )Elétrons Secundários  ( )Catodoluminescência      ( )Elétrons Retroespalhados 

Amostras já fixadas: ( )Sim   ( )Não              Amostras metalizadas ou de material condutor: ( )Sim   ( )Não 

Número de horas:__________ 

Endereço completo: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________________            Email:__________________________________   

Data:_________________ 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Solicitante 

 
_______________________________________ 

Coordenador do Laboratório 

 
AVISO: NÃO ESTAMOS REALIZANDO METALIZAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

Nº amostra Descrição (informe natureza da amostra, composição química aproximada) 
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VALORES COBRADOS PELO CPMTC PARA USO DO MEV 

 

USUÁRIO 
VALORES  

(por hora de MEV) 
VALORES  

(por metalização**) 

Com vínculo ao IGC* (para fins exclusivamente 
acadêmicos): alunos de graduação (para realização de 
TG/TCC/ monografia), pós-graduação (pesquisa de 
dissertação/tese), docentes (pesquisa e ensino). 

R$ 40,00 R$ 40,00 

Com vínculo ao IGC* (para prestação de serviços). R$ 80,00 R$ 50,00 

Usuário externo ao IGC (para fins exclusivamente 
acadêmicos). 

R$ 60,00 R$ 60,00 

Usuário externo: empresas, prestadores de serviços. R$ 150,00 R$ 70,00 

* Vínculo deve ser comprovado 
**Serviço temporariamente suspenso 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
TERMOS DE USO 

 
O usuário do MEV declara aceitar os seguintes termos de uso: 
 
1) As amostras deverão ser entregues nas condições mencionadas no formulário; 
 
2) O usuário se responsabiliza pelas informações prestadas na solicitação do serviço, sob pena de arcar com 
custos por danos decorrentes de informações incorretas; 
 
3) Cabe ao usuário seguir as recomendações dos técnicos e tratá-los com urbanidade durante a prestação do 
serviço; 
 
4) A tarefa de operar o equipamento é exclusiva dos técnicos, sendo vedada ao usuário sua manipulação; 
 
5) Dúvidas administrativas ou reclamações sobre o fornecimento do serviço devem ser tratadas diretamente 
com o coordenador do Laboratório de Microscopia Eletrônica. 
 
 
Belo Horizonte, _____________________________ (data). 
 
 
____________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do usuário 
 

Laboratório de Microscopia Eletrônica, CPMTC-IGC-UFMG 
Coordenador: Prof. Jonathas Bittencourt 
Email: bittencourt.paleo@gmail.com  tel: 3409-4450 
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