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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

 

PROTOCOLO PARA MARCAÇÃO DE HORÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO 

MICRÓCOPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA- MEV 

Laboratório de Microscopia 1.01 

Em busca de uma melhor utilização do Laboratório de Microscopia e 

visando a utilização de seus equipamentos por um maior número de 

alunos e pesquisadores possível e de forma organizada, as seguintes 

informações técnicas devem ser seguidas e preenchidas para a marcação 

de horário de utilização do MEV: (SEM A ENTREGA DA FICHA 

PRENCHIDA O MEV NÃO SERÁ EXECUTADO) 

Data de agendamento: 

 

 

Nome do usuário: 

 

 

Nome do professor/pesquisador responsável: 

 

 

Telefone para contato externo: 

(profissional/pessoal) 

 

E-mail: 

 

 

Título do projeto: (assunto da pesquisa, 

projeto de pesquisa) 

 

 

Classificação da utilização: (classificar a 

utilização como pesquisa de grupo, 

consultoria, mestrado, doutorado,etc.) 

 

Equipamento e acessório a ser utilizado: 

MEV/EDS e Objetivos de observação: 

 

Previsão de utilização: (sessões ou período 

de utilização) 

 

Ampliações Necessárias: 

 

 

Descrição da amostra e Material: 

(metálica/polimérica/cerâmica/etc.), forma 

física da amostra (Laminada, Extrudada, 

Trefilada, pó, Sol-gel, etc.) 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

(ORIENTADOR) 
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Observações Pertinentes:  

Quanto às informações prévias sobre a amostra: Sempre que for 

possível, as amostras devem ser analisadas previamente no microscópio ótico 

para obtenção do maior número possível de informações.  

Caso seja pertinente, pede-se que escreva uma sucinta referencia das 

informações químicas, estruturais e morfológicas da amostra que já tenha sido 

caracterizada por outra técnica. 

Quanto aos objetivos da observação no MEV, o usuário deve explicar 

(no espaço abaixo, OUTRAS OBSERVAÇÕES RELEVANTES) o que pretende 

observar com o MEV e os parâmetros de observação no MEV. O usuário se 

possível deve fornecer informações acerca da amostra a ser analisada, 

incluindo informações veiculadas em artigos científicos, e informações de 

outras naturezas que julgar necessário, para os seguintes parâmetros de 

observação: 

• Voltagem( 5KV, 15KV ou Analy);  

• Standard Mode ou Charge-up Reduction Mode; 

• Aumentos requeridos; 

• Medições; 

 

Outras observações relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Responsável pelo Mev: Luizymari Silva Moreira 


