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1 OBJETIVO 
 
Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados conjuntamente entre 
o ITEP/OS e instituições parceiras. 
Possibilitar aos pesquisadores do ITEP/OS e das Instituições parceiras incremento na 
produção científica e tecnológica e a geração de trabalhos científicos e técnicos de alto 
nível. 
Promover o aprimoramento científico dos trabalhos de conclusão de curso, dissertações 
e teses vinculadas ao ITEP/OS e as Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras. 
 
 
 
2      REFERÊNCIAS 
 
Procedimento da Qualidade Padronização de Documentos (ITEP-PQ-01). 

 

3 DEFINIÇÕES 
 
Laboratório Multiusuário - Aquele que dispõe de infraestrutura física e de equipamentos 
para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
compartilháveis com pesquisadores de diferentes Instituições Técnicas de Ensino e 
Pesquisa - IES, Instituições de Ciência e Tecnologia - ICT e Empresas parceiras sob 
condições de uso definidas pelo ITEP/OS. 
 

4 DESCRIÇÃO 
 
4.1 O Laboratório Multiusuário estará disponível ao uso compartilhado pelas equipes 
técnicas do ITEP/OS, por professores, pesquisadores e alunos de diferentes Instituições 
de Ensino e Pesquisa - IES, Instituições de Ciência e Tecnologia - ICT e Empresas 
parceiras mediante assinatura de um Termo de Adesão a ser firmado com o ITEP/OS e 
dos projetos específicos a serem desenvolvidos em sua instalação. 
 
4.2 O Laboratório Multiusuário será administrado por um Comitê Gestor, constituído por 
membros designados pela Diretoria do ITEP/OS, incluindo representantes de outras 
instituições e empresas parceiras.  
 
4.3 Os critérios de seleção das propostas de pesquisa serão os seguintes: 

 
● Coerência e relevância de projetos de pesquisa que atendam às demandas do Locus 
de Inovação Pescado 4.0; 
 
● Coerência e relevância de projetos de pesquisa com foco em biotecnologia a partir 
de resíduos de pescado; 
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● Compatibilidade entre a proposta de pesquisa e as características do equipamento 
proposto; 
 
● Produção científica do proponente. 

 
4.4 O processo de submissão de Proposta de Pesquisa ao Laboratório se dará 
exclusivamente online, compreendendo: 
 

a) Submissão da proposta, através do preenchimento do formulário F-ITEP-073, 
disponível no site do ITEP, o qual contempla como principais tópicos: plano de 
trabalho contendo data/período, horário, local e atividades a serem realizadas, 
detalhamento da proposta baseado no projeto de pesquisa, tipo de amostras a 
serem analisadas, descrição dos experimentos a serem realizados, tipo de 
preparação de amostra, tempo de uso do equipamento pretendido; 
 

b) Enviar proposta para o e-mail (criar um e-mail para multiusuário); 
 

c) Os usuários internos e externos ao laboratório deverão seguir o procedimento de 
Submissão de Proposta para utilização dos equipamentos concedidos no ambiente 
multiusuário; 
 

d) As propostas atendendo as condicionantes divulgadas no site do ITEP 
(www.itep.br) e mídias sociais da instituição, serão avaliadas pelos membros do 
Comitê Gestor, que irão avaliar as propostas quanto a aderência e atendimento 
aos critérios pré- estabelecidos; 
 

e) O Comitê Gestor emitirá um parecer baseado na análise da proposta e divulgará 
o resultado por e-mail, num prazo máximo de 45 dias; 

 
f) A proposta sendo aprovada, será necessário realizar o cadastro do usuário 

(proponente e operador) no qual é exigido o preenchimento do formulário F-ITEP-
072 (disponível no site do ITEP),  um Ofício em papel timbrado em atenção à 
Diretoria de Operações do ITEP/OS solicitando acesso ao laboratório de interesse, 
contendo a assinatura do orientador e do aluno/pesquisador, Cópia da 
comprovação de vínculo com instituição de ensino/pesquisa/fomento, Cópia do 
documento de identificação, Cópia do comprovante de residência, o Termo de 
confidencialidade para colaboradores externos assinado (F-ITEP-044); 
 

g) Para efetuar a reserva de qualquer equipamento, o usuário deverá 
Solicitar agendamento prévio para utilização do(s) equipamento(s) em formulário 
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próprio disponibilizado no site www.itep.br atentando aos horários de atendimento 
do laboratório e horários disponíveis para uso dos equipamentos; 
 

h) A reserva deverá ser solicitada no mínimo com 15 dias de antecedência da data 
de uso pretendida, após divulgação da aprovação do plano de trabalho/projeto de 
pesquisa; A confirmação será realizada por e-mail mediante disponibilidade de uso 
dos equipamentos solicitados definidos pelo Comitê Gestor; 

 
i) Enquanto a demanda por horários dos equipamentos disponíveis no Laboratório 

Multiusuário Pescado 4.0 for inferior à quantidade de horários disponíveis, a 
submissão e aprovação de propostas terão fluxo contínuo, quando não for mais 
possível agendar em um determinado equipamento num prazo de 30 dias, os 
projetos poderão ficar numa lista de espera até 4 meses; 
 

j) A prioridade de uso do laboratório seguirá a seguinte ordem: 1) prestação de 
serviços a clientes públicos e privados, 2) projetos de pesquisa, 3) treinamento 
técnicos especializado. 
 

4.5  Utilização e manutenção dos equipamentos do Laboratório Multiusuário: 

 
• O solicitante deverá custear todo o material necessário à execução dos 

experimentos, isentando o Laboratório Multiusuário Pescado 4.0 pela aquisição 
e/ou fornecimento dos mesmos; 

 
• Danos causados aos equipamentos por descuido, desleixo, uso inapropriado ou 

uso incorreto (após receber orientação do técnico responsável pelo equipamento) 
será de responsabilidade do proponente da proposta de pesquisa, o qual será 
notificado de sua responsabilidade quando do encaminhamento da concessão do 
uso do equipamento pelo Comitê Gestor, isentando o Laboratório de qualquer 
responsabilidade sobre tais eventos; 

 
• O acesso será efetivado através de identificação com foto por meio de documento 

oficial e informações do pesquisador sendo restrito aos usuários autorizados e 
devidamente cadastrados; No período de segunda à sexta-feira, das 08h00min 
às 17h00min. Horários alternativos dependerão de autorização específica e 
prévia do Comitê Gestor; 

 
 

•  Ter recebido treinamento prévio para de normas de segurança 
pertinentes; Estar acompanhado por técnicos do laboratório; Preencher a 
“Declaração de condições de uso”; 
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•  A manutenção dos equipamentos será gerenciada pelo Comitê Gestor mediante 
consulta periódica dos manuais que acompanha cada equipamento e as 
manutenções preventivas deverão ser realizadas por responsáveis técnicos 
indicados pelo fabricante do equipamento. 

 
•  As obrigações contratuais com empregados das instituições terceiras são da 
responsabilidade das mesmas; 

 
5 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Atividades 
Responsável 

Comitê 
gestor GTE GCH AQ 

Realizar fluxo de captação dos processos de 
submissão e direcionamento aos laboratórios e áreas 
aplicáveis para anuência  

 X  

 

Dar anuência nos processos de submissão e cadastro  X X X 
 

Organizar procedimentos para uso e operação dos 
equipamentos alocados no Laboratório Multiusuário    

 
X 
 

Administrar agenda de uso das instalações do 
laboratório multiusuário X   

 

Planejar e coordenar as atividades desenvolvidas no 
laboratório  X   

 

Zelar pela manutenção dos equipamentos e da 
infraestrutura do laboratório compartilhados com os 
usuários 

X   

 

Tomar as providências necessárias à resolução de 
problemas operacionais decorrentes da utilização dos 
equipamentos 

X   
 

Participar das equipes proponentes de projetos a 
serem submetidos a órgãos de fomento 

X   
 

Revisar o relatório anual do projeto com Coordenador 
do Laboratório 

X   
 

Elaborar uma agenda de reuniões do Comitê Gestor 
estabelecida em calendário pelo próprio 

X   
 

Legenda: GTE – Gerência de Desenvolvimento Tecnológico,  GCH - Gerência de Capital 
Humano, AQ- Assessoria de Qualidade 
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6 DISTRIBUIÇÃO 
 
Este documento se aplica a todo o ITEP/OS. 
 
 
7  ANEXOS 
 
• F-ITEP-044_Termo de confidencialidade para colaboradores externos; 
• F-ITEP-072_Cadastro geral multiusuário; 
• F-ITEP-073_Registro de submissão de proposta;  
• F-ITEP-088_Declaração de condição de uso; 
• Plano de trabalho 

 
  
 
8  HISTÓRICO DE REVISÕES  
 
A seguinte tabela documenta, pelo menos, as 3 últimas alterações do documento. 
 

Data Revisão Responsável Item/ resumo das alterações 
27/06/2022 00  Criação do documento 
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