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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

PESQUISA EM MICROSCOPIA (LAPEM) 

 

 O LAPEM é um laboratório do Departamento de Geologia da UFPR destinado ao 

desenvolvimento de pesquisas que demandam a utilização de microscopia óptica, destinado 

a trabalhos de graduação e pós-graduação. No LAPEM podem ser realizadas descrições 

petrográficas em luz transmitida e refletida, além de capturas de imagens, por docentes, 

técnicos-administrativos e estudantes de graduação e pós-graduandos do curso de Geologia. 

 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTOS 

- A solicitação de reserva para utilização do LAPEM é feita EXCLUSIVAMENTE por meio do 

preenchimento de formulário disponível em: https://forms.office.com/r/CpGn8hNmCr 

- O preenchimento e envio do formulário não garante a reserva. 

- A reserva apenas estará confirmada após a resposta da Coordenadora do LAPEM, quando 

será enviada ao interessado a senha de acesso ao Laboratório. 

- Ao solicitar a reserva, o usuário concorda com as normas expostas nesse documento e 

declara-se ciente dos procedimentos a serem adotados para a utilização do LAPEM. 

OBSERVAÇÕES:  

1) O LAPEM destina-se exclusivamente a atividades de pesquisa em Microscopia Óptica 

para docentes e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação do curso de Geologia 

da UFPR. Em casos excepcionais, e sob demanda prévia, o espaço poderá ser utilizado 

para ministrar cursos e/ou minicursos, assim como ser utilizado por outras áreas do 

conhecimento; 

 

2) O horário de utilização do LAPEM é de segunda a sexta, das 8:00 às 18:00. Datas e 

horários distintos serão analisados pela Coordenação do Laboratório. 
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PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO LAPEM 

- Antes de iniciar os trabalhos, o usuário deverá se certificar que o microscópio a ser utilizado 

está em perfeitas condições de uso. Caso contrário, as inconformidades deverão ser anotadas 

em caderno próprio a esse fim e outro microscópio deverá ser utilizado; 

- Os microscópios com câmeras digitais acopladas são de uso preferencial à aquisição de 

fotomicrografias digitais; 

- No LAPEM não é permitido: 

 - Consumo de alimento e bebida de qualquer natureza; 

 - Utilização de ácido; 

 - Escrever nas bancadas. 

- Para usuários com pouca ou nenhuma prática em microscopia recomenda-se entrar em 

contato com os coordenadores antes do início dos trabalhos. 

- Após finalizar os trabalhos, o usuário deverá anotar no caderno disponível para tal, horário 

de entrada e saída no LAPEM, assim como o microscópio utilizado. 

- Ao sair, o usuário deverá confirmar se o microscópio ou qualquer outro equipamento está 

desligado, assim como as luzes do ambiente. 

 
 
 
O patrimônio público a todos pertence e por todos deve ser preservado, protegido e 
defendido. Lei 4.717, de 29.6.65. 
 

 

Curitiba, Maio de 2022 


