
 

 
 
 

Regras   de   utilização   para   usuários   avançados   do   laboratório   de   RMN.  
 
1.   Os   usuários   avançados   que   desejarem   usar   o   equipamento   de   RMN   INOVA   deverão   fazer   a  
solicitação   de   experimentos   via   sistema   ON   LINE   da   CA   e   solicitar   o   agendamento   de   horário  
enviando   e-mail   para   as   especialistas   Janaina   e/ou   Cristiane    ( rmn_ca@iq.usp.br ),   com   24h   de  
antecedência;   neste   email   deverá   constar   o   número   da   solicitação   cadastrada   no   sistema   da   CA.   Os  
horários   terão   início   a   partir   das   8:00h   e   irão   até   às   18:00h;   cada   período   de   uso   será   de   1,5h    com  
intervalo   de   1   hora   entre   os   horários,   a   fim   de   garantir   o   distanciamento   social.   O   uso   do   período  
noturno   (das   18   até   às   8:00h)   continua   liberado   para   experimentos   longos;  
 
2.   Os   usuários   avançados   que   desejarem   utilizar   o   equipamento   RMN   Bruker   500MHz   também  
deverão   fazer   a   solicitação   de   experimentos   via   sistema   e   solicitar   o   agendamento   por   e-mail   para   as  
analistas   do   lab   de   RMN;   neste   email   deverá   constar   o   número   da   solicitação   cadastrada   no   sistema  
da   CA.   
 
3.   A   agenda   de   reserva   dos   equipamentos   será   compartilhada   via   ON   LINE   e   poderá   ser   visualizada  
pelos   usuários   avançados;   isto   garantirá    transparência   e   maior   controle   na   utilização   dos  
equipamentos.   Nesta   agenda   constará   o   horário   marcado   referente   a   cada   usuário,   assim   como   os  
horários   de   manutenção   dos   equipamentos;  
 
4.   Os   teclados   estão   envolvidos   em   papel   filme   para   evitar   contaminação.   Nós   pedimos,   por  
gentileza,   que   cada   usuário   higienize   o   teclado   e   as   mãos,   antes   e   após   o   uso   do   equipamento,   com  
spray   de   álcool   70%;   também   solicitamos   que,   com   o   auxílio   do   papel   interfolhado,   higienize   mouse,  
monitor,   suporte   de   tubo   de   RMN,   mesa   e   cadeira.   Nós   solicitamos   ainda   que   o   usuário    não   borrife  
álcool   70%   diretamente ,   mas   que    borrife   no   papel   e   o   passe   nos   itens.    Enfatizamos   que     essa  
higienização   deverá   ser   feita   antes   e   após   o   uso   dos   equipamentos;  
 
5.   Será   permitida   a   entrada   e   permanência   na   sala   de   apenas   1   pessoa   por   período   de   uso   do  
equipamento,    com   uso   obrigatório   de   máscara.  
 
6.   Na   ocorrência   de   algum   problema,   entrar   em   contato   com   as   especialistas   por   e-mail.   As   mesmas  
estarão   disponíveis   em   seu   horário   de   trabalho,   das   08:00   até   as   18:00h;   por   favor,   aguardar   o  
contato.  
 
7.   Informamos   que   o   Docente   será   o   responsável   pelo   aluno   durante   a   permanência   do   mesmo   nas  
dependências   da   Central   Analítica   na   ausência   das   especialistas   de   lab.   de   RMN;  
 
8.   Todo   o   ambiente   do   lab   de   RMN   é   filmado   e   gravado.   
 
9.   Novos   treinamentos   estão   suspensos.  
 
 
Atenciosamente  
Lab   de   RMN   -   Central   Analítica  
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