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Plano de Gestão e Compartilhamento do Uso de Equipamentos
Centro Multiusuário CaMicro
CONTEXTO
O Laboratório de Microeletrônica (LME), localizado no Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos – Escola Politécnica
– USP, conta com infraestrutura e recursos humanos para atuação na área de caracterização de dispositivos ativos e passivos
até 40 GHz. Com o intuito de maximizar o uso desses recursos, foi criado o CaMicro, um centro multiusuário de Caracterização
em Microondas e Ondas Milimétricas que disponibiliza sua infraestrutura e expertise para uso da comunidade acadêmica e
científica.
Conforme definição da Universidade de São Paulo (USP), entende-se por Centrais Multiusuários o laboratório ou o conjunto de
vários laboratórios que reúnem equipamentos complementares e/ou compartilháveis e disponibilizados a diferentes usuários da
própria USP ou instituições externas a ela.
O Plano de Gestão e de Compartilhamento de Uso de Equipamentos do CaMicro define:





Comitê Gestor.
Comissão de Usuários.
Regulamento de utilização dos equipamentos pela comunidade acadêmica e científica.

Os usuários são corresponsáveis pelos equipamentos e colaboram com o custeio operacional do CaMicro.
As informações gerais sobre o CaMicro, áreas de atuação, principais equipamentos e serviços, estão disponibilizadas no site de
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP (http://www.prp.usp.br/apoio/multiusuarios). O Plano de Gestão, bem como o detalhamento
dos equipamentos e suas configurações, estão disponibilizadas no site do CaMicro (sites.usp.br/camicro).
COMITÊ GESTOR
O Comitê Gestor tem por finalidade regulamentar a utilização dos equipamentos em sistema multiusuário conforme os
regulamentos de uso vigentes; cabe a este Comitê:






estabelecer os critérios de uso dos equipamentos;
dirimir dúvidas e problemas de utilização e manutenção dos equipamentos;
decidir sobre projetos de interesse maior que poderão ter os seus custos de utilização subsidiados;
estabelecer os valores de utilização para os distintos usuários.

O Comitê Gestor é constituído por três membros: o coordenador do CaMicro é membro natural do Comitê Gestor e preside o
mesmo; os demais membros do Comitê devem ter atuação destacada em projetos de pesquisa conjuntos com a equipe de
pesquisadores do CaMicro.
Este comitê é renovado a cada quatro anos, cabendo a recondução de seus membros; em caso de vacância, a comissão deverá
eleger um novo membro. As atribuições deste Comitê e o histórico dos seus membros estão disponibilizados no site do CaMicro.
COMISSÃO DE USUÁRIOS
A comissão de usuários tem por atribuição encaminhar para apreciação do Comitê Gestor:




questões relativas à adequada utilização e acesso aos equipamentos em sistema multiusuário;
proposições e encaminhamento de eventuais projetos de interesse maior, que poderão ter os seus custos de
utilização subsidiados.

A Comissão de Usuários é constituída por até três membros, sendo estes pesquisadores ou docentes que rotineiramente fazem
uso do CaMicro. Os pesquisadores ou docentes serão renovados a cada quatro anos, cabendo sua recondução; em caso de
vacância, a comissão deverá eleger um novo membro.
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REGULAMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA COMUNIDADE ACADÊMICA E CIENTÍFICA
A utilização dos equipamentos do CaMicro está sendo regulamentada, conforme exposto a seguir:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

k.
l.

os equipamentos do CaMicro estão discriminados em seu site;
com o intuito de promover a ampla integração e difusão da utilização da infraestrutura existente no CaMicro e o
fortalecimento das atividades Multiusuário, os docentes e pesquisadores, independentemente da Instituição a que
estejam vinculados, seja no país ou no exterior, terão acesso a serviços e uso de equipamentos do CaMicro, sob o
preceito de corresponsabilidade, colaborando com o custeio operacional do CaMicro com valores subsidiados em
relação àqueles praticados nas atividades de extensão;
o agendamento entre usuários da comunidade acadêmica e científica e das atividades de extensão é feito conforme
disponibilidade dos equipamento e tempo solicitado para sua utilização;
o serviço solicitado deve ser feito através do site incluindo um projeto com detalhes da medida a ser feita discriminando
tecnologia, material, frequência, interface e tempo de utilização de cada equipamento a ser utilizado;
quando da solicitação de serviço, o pesquisador/docente deverá manifestar plena ciência e concordância com os
critérios de utilização aqui especificados, seja por meio eletrônico ou assinatura em papel;
cada pesquisador/docente possuirá uma “planilha de custos” referente a serviços e uso de equipamentos; eventuais
débitos existentes não poderão permanecer em aberto por período superior a um ano, condição em que será impedida
qualquer utilização dos recursos do CaMicro;
os trabalhos publicados e que utilizaram para a elaboração dos mesmos os recursos ou dados gerados na infraestrutura
do CaMicro, deverão fazer menção ao CaMicro nos “Agradecimentos” especificando as técnicas empregadas;
todas as atividades realizadas no CaMicro são objeto de registro; cada dispositivo a ser medido recebe um número
único no Sistema de Gestão do CaMicro e toda solicitação será acompanhada do respectivo formulário ou registro de
dispositivos;
os dispositivos permanecerão em arquivo por até 30 (trinta) dias após realização das análises; caso não sejam retiradas
pelo usuário, os mesmos serão descartados após este período;
a eventual utilização direta (operação) de equipamentos por pesquisadores ou docentes está sujeita a uma avaliação
previa de sua qualificação, devendo os mesmos seguirem as normas, manuais operacionais e procedimentos internos
definidos pela equipe técnica do CaMicro. Nesta condição, os custos de reparo de eventuais danos causados pelo
operador serão de encargo do pesquisador/docente responsável pela solicitação do serviço;
os valores de serviços e utilização de equipamentos ofertados pelo CaMicro são definidos e reajustados periodicamente
pelo Comitê Gestor;
são definidas distintas classes de atividades com descontos diferenciados para os usuários em razão de níveis de
interação com o CaMicro.

______________________________________________
Gestor do CaMicro: Prof. Dra. Ariana M. C. L. C. Serrano
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