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1. INTRODUÇÃO: 

O presente Plano de Gestão do Uso do Equipamento Multi-Usuário (EMU) Sistema de 

Extração em Fase Sólida (SPE) GX-274 ASPEC, a ser adquirido pelo programa de 

equipamentos multiusuários (EMU) vinculado ao Projeto Temático intitulado “Abordagens 

de Biomarcadores para Avaliar a Exposição Precoce a Múltiplas Micotoxinas na Dieta” 

(processo FAPESP no. 2019/21603-1), tem por finalidade demonstrar a existência plena de 

medidas para facilitar o acesso multiusuário à comunidade de pesquisadores da FZEA e de 

outras unidades da USP e outras Instituições de pesquisa, conforme normas da FAPESP. 

 

2. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: 
 

2.1. Da Instalação do Equipamento:  

O equipamento a ser adquirido, doravante denominado Sistema de Extração SPE, deverá ser 

instalado no Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos (LMMA) do 

Departamento de Engenharia de Alimentos (ZEA) da FZEA/USP. O LMMA está sob a 

responsabilidade do Prof. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira, coordenador do referido 

Projeto Temático, e está localizado no edifício “Dr. George Rottinghaus”, próximo ao 

Laticínio-Escola do Campus da USP Fernando Costa em Pirassununga, SP, ocupando uma 

área total construída de cerca de 190 m
2
. O LMMA possui plenas de condições para 

instalação imediata do Sistema de Extração SPE, e início de seu funcionamento. 

2.2. Da Operação do Equipamento:  

A FZEA/USP, através do LMMA/ZEA zelará pela aplicação de recursos materiais, 

financeiros e humanos para o funcionamento efetivo a longo prazo do Sistema de Extração 

SPE. O LMMA conta com uma Técnica Especializada de Nível Superior, com experiência 

de cerca de 20 anos no LMMA em técnicas envolvendo cromatografia líquida de alta 

PLANO DE GESTÃO E COMPARTILHAMENTO DO EMU: SISTEMA DE 

EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE) GX-274 ASPEC 



2 

 

eficiência, incluindo a operação de outro equipamento EMU (sistema de cromatografia 

líquida acoplada a espectrômetro de massas), também adquirido graças ao apoio da FAPESP. 

Esta servidora ficará encarregada da operação do Sistema de Extração SPE após treinamento 

pela empresa fornecedora e em seguida à instalação do mesmo, bem como do suporte 

operacional a todos os usuários do equipamento. 

 

3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

O Sistema de Extração SPE será disponibilizado para uso dos Pesquisadores Principais do 

Projeto Temático, bem como por outros cientistas qualificados da instituição que o abrigará e 

também de outras instituições de pesquisa. Para ampliar a possível utilização do 

equipamento por outros pesquisadores, uma breve descrição do equipamento e de suas 

aplicações na área de alimentos será disponibilizada na homepage da FZEA. 

A operação do Sistema de Extração SPE será feita exclusivamente pelo Especialista do 

LMMA referido no item 2.2, podendo o mesmo ser acompanhado por pesquisadores 

usuários, devidamente autorizados pelo Responsável do LMMA. Para fins de utilização por 

pesquisadores da FZEA e de outras instituições, a única exigência será o rateio de custos 

operacionais, como, por exemplo, o fornecimento de reagentes e vidrarias necessárias ao 

funcionamento do Sistema de Extração SPE. Portanto, não haverá cobrança de taxas ou 

encargos de qualquer natureza para uso do referido equipamento. 

 

4. COMITÊ GESTOR E COMITÊ DE USUÁRIOS: 
 

4.1. Do Comitê Gestor: 

Para garantir o atendimento sequencial e contínuo dos usuários do equipamento, será 

instituído um Comitê Gestor formado pelos Pesquisadores Principais do Projeto Temático, 

Prof. Dr. Carlos A. F. Oliveira (FZEA/USP) e Profa. Dra. Leandra N. Z. Ramalho 

(FMRP/USP), e também pelo Pesquisador Associado do referido Projeto, Prof. Dr. Carlos 

Humberto Corassin (FZEA/USP). Esta comissão deverá estabelecer as normas especificas de 

utilização do Sistema de Extração SPE, incluindo os critérios para priorização das 
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solicitações e definição de cronograma semestral de atividades, de modo a contemplar o 

maior número de projetos de pesquisa a serem atendidos pelo Sistema de Extração SPE.  

 

4.1. Do Comitê de Usuários: 

o Comitê de Usuários será formado pelo Prof. Dr. Edson Roberto da Silva (FZEA/USP) e 

Profa. Dra. Alessandra Lopes de Oliveira (FZEA/USP), ambos representes de usuários 

internos da Instituição Sede do equipamento, e pelo Prof. Dr. Adriano Gomes da Cruz 

(Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro), representante de potenciais usuários 

externos à FZEA/USP. Este Comitê fará avaliações periódicas e independentes do acesso ao 

Sistema de Extração SPE e do seu correto funcionamento para todos os potenciais usuários 

do equipamento. 

 

 

Aprovado “ad referendum” da Congregação da FZEA/USP em 12/04/2022 


