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 1. O Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da UFG 
é um laboratório de caráter multiusuário, instalado nas dependências do Instituto de Física, 
que tem por finalidade atender às demandas de pesquisadores da UFG, além de outras 
instituições, por microscopia de alta resolução, de acordo com sua disponibilidade 
instrumental.  

 2. Para utilização da infraestrutura do LabMic, o usuário deverá agendar horário 
através do telefone ou da página do laboratório na internet. A agenda do laboratório referente 
ao mês seguinte será aberta no primeiro dia do mês corrente e permanecerá aberta até o 
preenchimento dos horários disponíveis. 

 3. O LabMic será gerido por um Comitê Gestor interunidades, formado por cinco 
docentes da UFG com experiência nas técnicas disponíveis no LabMic.  

 4. Os membros do Comitê Gestor serão indicados e nomeados pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), devendo ter composição estável e permanente. 

 5. Os membros do Comitê Gestor exercerão suas funções por tempo indeterminado, 
podendo ser substituídos em uma das seguintes situações: 
 I) Por solicitação própria. 
 II) Por iniciativa da PRPPG ou da Reitoria da UFG, no caso de desempenho ou 
conduta incompatíveis com a função. 
 III) Por desligamento da UFG. 

 6. Será promovido anualmente um encontro de usuários, cuja realização deverá ser 
amplamente divulgada na instituição. O Encontro Anual de Usuários do LabMic, além de um 
meio para a integração e troca de experiências técnico-científicas entre usuários, deverá ser 
um instrumento para o controle externo e o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo 
laboratório. 

 7. Ao LabMic será permitido cobrar taxas fixas por serviços de análises realizados, 
na forma de restituição por uso. Os valores dessas taxas serão aprovados pelo Comitê Gestor e 
submetidos ao referendo do Encontro de Usuários. Os recursos assim auferidos deverão ser 
utilizados para o custeio do laboratório, manutenção de equipamentos e aquisição de 
acessórios ou instrumentos complementares de pequeno porte, e terão sua aplicação 
supervisionada pelo Comitê Gestor. 

 


