
        UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

Laboratório de Materiais Carbonosos (LMC) e Laboratório de Plasma Térmico (LPT) 

Requisição de análise de Área Superficial Específica (BET)  

          Detalhes da proposta de pesquisa  

Orientador da pesquisa:    

Pesquisador:    

Instituição/ Departamento:    

Título da Pesquisa:              

Telefone:                     Celular:                                      E-mail:  

Vínculo com a UFES  
  Iniciação científica (  ),  Registro PRPPG:              
  Mestrado (  )                                     Doutorado  (  )  
  Outros (  ), especifique:  

  

Condição de segurança  

Mesmo que mínimo as amostras apresentam riscos:  

Químicos e/ou toxicológicos                                                                  (    ) Sim             (    ) Não  

Inflamáveis                                                                                             (    ) Sim             (    ) Não  

Voláteis                                                                                                   (    ) Sim             (    ) Não  

Radioativas                                                                                              (    ) Sim             (    ) Não  

  

Especificidades  

Nº de amostras previstas:                                                           Temperatura máxima para purga:                                                    
Nome das amostras em ordem de prioridade:  

 

 

  

Considerações finais  

a) O pesquisador é o responsável pela manipulação e preparação das amostras para análise. As amostras devem ser entregues 

para análise previamente secas.  
b) Todos e quaisquer trabalhos publicados (artigos, resumos/banners para congressos e seminários entre outros) e/ou defendidos 

em banca pública (teses, dissertações, monografias entre outros) devem constar os agradecimentos: LMC e LPT/UFES.  
c) Os resultados das análises devem ser unicamente de cunho científico/acadêmico, e não podem ser utilizadas com fins 

lucrativos ou prestação de serviços.  

d) Se for de interesse do solicitante, há a possibilidade de se estabelecer uma colaboração científica com os pesquisadores do 

LMC para interpretação dos resultados obtidos e sugestão de outras possíveis abordagens. Ao optar por estabelecer uma 

colaboração científica o solicitante deve estar ciente de que os pesquisadores envolvidos também irão participar de eventuais 

publicações que contemplem os resultados obtidos. 

e) Como o solicitante deseja receber os dados?     1) Somente os dados brutos (     )          2) Colaboração científica (       ) 

f) O orientador e o pesquisador se comprometem a assumir todas as consequências pelas informações acima declaradas.  

 

 

Vitória, ____ de _____________ de _______.  

 

 

 

     

         Responsável pelo Autosorb                         Orientador                                            Aluno / Pesquisador  


