Normas para utilização dos Laboratório de Laminação do Depto. de
Geociências - UFSC

Conforme reunião de usuários do Laboratório de Laminação, realizada a 09 de
dezembro de 2013, às 10:15h, no Laboratório de Ensino de Geologia, com a
participação dos professores Edison Ramos Tomazzoli, Roberto Sarcks de Campos,
Breno Leitão Waichel e Juan Altamirano Flores, foram definidas formas alternativas
para o funcionamento do Laboratório de Laminação, principalmente no próximo
período de férias, tendo em vista a crescente demanda gerada pelo PRH e TCCs em
Geologia, em face às dificuldades geradas pela entrada em licença-saúde do
laboratorista encarregado pelas atividades de laminação.
Ficou acertado que para a utilização do laboratório nesse período é necessário
que o orientador do PRH ou TCC proceda os seguintes encaminhamentos:
1) Encaminhar ao laboratório a ficha de solicitação em anexo em cópia impressa e
também para os endereços lablam@cfh.ufsc.br e edison@cfh.ufsc.br . Deverão
ser encaminhadas até dez amostras de cada vez. Novos encaminhamentos para o
mesmo projeto poderão ser feitos após o recebimento do pedido anterior.
2) Após o encaminhamento, entrar em contato com o coordenador do laboratório
para definir o período em que as amostras serão processadas.
3) Para esse período será disponibilizada a chave do laboratório para o orientador
do TCC/PRH que deverá acompanhar ou providenciar bolsista ou pessoa
treinada para acompanhar os procedimentos, junto a seu orientando, nesse
período de ausência do laboratorista.
Quanto ao custos relativos à confecção de Lâminas e seções polidas, ficou
definido o seguinte:
1) Lâminas e seções polidas para aulas e TCCs: não terão custo para o usuário
2) Lâminas e seções polidas para projetos PRH: custo de R$20,00 por lâmina
3) Lâminas e seções polidas para projetos vinculador aos GCN, com
financiamento: R$40,00 por lâmina
4) Lâminas e seções polidas para projetos externos ao GCN: R$50,00 (somente
quando houver disponibilidade do laboratório)
OBS.: Os valores devem ser depositados na conta do projeto do Laboratório de
Laminação, na FAPEU (conta 065/2011). Após, enviar cópia do comprovante de
pagamento para os e-mails acima.
Florianópolis, 18 de dezembro de 2013.
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