
        
  

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO SMART CAMPUS PARA O PROGRAMA  
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO (PIBIT) - 2019  

Faz-se saber aos interessados da comunidade acadêmica dessa Instituição que, de conformidade 
com o que estabelecem a lei 9394/96, Art. 45, modificada pelos decretos 2207/97 e 2206/97, lei 
10861 de 14 de abril de 2004, a lei 5773 de nove de maio de  
2006 e o Regimento Geral desse Centro Universitário, estarão abertas no período de  06 a 30 de 
Junho de 2019 as inscrições ao Processo Seletivo para ingresso de alunos no Programa 
Institucional Smart Campus Newton, destinado aos alunos do Centro Universitário Newton Paiva, 
que atenderem aos critérios estabelecidos no projeto deste edital.  

  

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O presente edital destina-se a selecionar alunos bolsistas para participarem do 
desenvolvimento de ações relativas ao programa Smart Campus Newton.   
  

 1.1  O PROGRAMA SMART CAMPUS NEWTON  
  

O Programa Smart Campus Newton tem como objetivos:   

• Incentivar a criação de projetos que resolvam de forma direta ou indireta, problemas reais 
de Cidades Inteligentes, prototipando os mesmos primeiramente no campus de forma a 
tornar as cidades cada vez mais humanas, inteligentes e sustentáveis;  

• Promover uma maior sinergia com os programas de extensão da instituição para que os 
conhecimentos gerados ao final de cada ciclo possam vislumbrar mais possibilidades de 
aplicação na sociedade por meio da criação de projetos de extensão ou de produtos e 
serviços;  

• Aproximar parceiros externos para melhorar a qualidade dos resultados e aumentar o 
potencial de aplicabilidade das soluções e projetos propostos;  

• Introduzir os alunos de graduação no universo da resolução de problemas reais, 
despertando neles a vocação e desenvolvendo seu senso crítico e sua capacidade de 
interferir criativa e positivamente na realidade;  

• Proporcionar ao aluno integrante do Programa a aprendizagem de técnicas e métodos de 
pesquisa e Gestão de Projetos, assim como incentivar o desenvolvimento de inovações 
nas diversas áreas do conhecimento.  

  

 1.2  O PIBITI - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO  
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO  
  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas atividades, 
metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos 
de inovação. Esse programa possui os seguintes objetivos:  
  
• Contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação;  



• Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da 
capacidade inovadora das empresas no país;  

• Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar de forma 
criativa e empreendedora na sua comunidade.  
  

2  DOS PARTICIPANTES  

Poderão se inscrever no Processo Seletivo:  

A- Alunos dos cursos de Engenharia do Centro Universitário Newton Paiva, cursando 
entre o 3o (terceiro) e o 8o (oitavo) ou alunos dos cursos ligados à Tecnologia da 
Informação e Comunicação cursando entre o 3o (terceiro) e o 6o (sexto);  

B- Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação do Centro 
Universitário;  

C- Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 70% (setenta por cento);  
D- Possuir Currículo Lattes, elaborado em  http://lattes.cnpq.br;  
E- Ter conta individual do Banco do Brasil, podendo ser feita após aprovação no processo 

seletivo;  
F- Dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do programa de segunda a sexta-feira, 

das 14:00 às 18:00, no Smart Campus Newton, localizado no Complexo Buritis, 
incluindo período de férias (Julho e Dezembro);  

G- É vedado ao aluno bolsista acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas 
de Agências de Fomento à Pesquisa, assim como de estágios remunerados;  

H- A modalidade das atividades desenvolvidas no Smart Campus é considerada como 
Extensão e sendo assim, não é permitido utilizar essas horas como Estágio Obrigatório. 
Entretanto, o aluno terá direito às horas complementares.  

  
  

3 DAS INSCRIÇÕES   
  
Os alunos interessados deverão cumprir as seguintes etapas de inscrição:  

• Preencher todas as informações solicitadas em http://bit.ly/pibit2019;  
• Anexar os arquivos do Curriculum Vitae e do Histórico escolar do aluno compactados em 

um único arquivo.  

A falta de um dos documentos ou de informações solicitadas no formulário invalidará a inscrição 
do candidato.  

  

4 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
  

4.1 Os alunos passarão por uma análise do currículo e histórico escolar de 
acordo com os critérios descritos nos itens 2 e 3;  
  

4.2 Os alunos que atenderem às condições descritas nos itens 2 e 4 passarão 
por uma etapa de entrevistas. Estas ocorrerão entre os dias 02 a 11 Julho 
de 2019;  

  
  

  

  
 
 



Tabela 1 – Etapas do Processo Seletivo  

Etapa  Prazo  

Inscrições (bit.ly/pibit2019)  06 a 30 de Junho de 2019  

Entrevistas  02 a 11 de Julho de 2019  

Resultado Final   12 de Julho de 2019  

Início das atividades   01 de Agosto de 2019  
  

  

5 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

  

O resultado final será divulgado no dia 12 de Julho de 2019.  

  

6 DA DURAÇÃO DA BOLSA  

  

Serão disponibilizadas duas bolsas para os alunos que terão a duração de 01 de Agosto de 2019 a 
31 de Julho de 2020, podendo ser estendida para mais seis meses.  

  

7 DO VALOR DA BOLSA  

  

A bolsa de extensão terá o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), paga pelo órgão de fomento 
CNPq. O aluno também terá direito a um lanche durante o turno em que o mesmo estiver 
trabalhando.  

  

8 DAS PENALIDADES  

  

Os participantes do Programa obrigam-se a cumprir todos os requisitos e obrigações presentes, 
tanto nesse Edital, sob pena de serem desligados do Programa, além das demais sanções passíveis 
de aplicação, previstas no Regimento Geral do Centro Universitário Newton Paiva.  

  

9 DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

o A inscrição ao Programa Smart Campus Newton implica a aceitação plena das 
normas estabelecidas neste Edital, no Regimento Geral do Centro Universitário Newton 
Paiva, na Resolução nº 02 /UNICENTRO/99, e no Edital de Extensão. o Para conhecimento 
de todos os interessados, o presente Edital será divulgado pelo site do Centro Universitário 
Newton Paiva.  
o Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa junto à 
Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação.  
o Caso haja necessário, a comissão organizadora do processo seletivo Smart Campus 
Newton 2019 reserva-se no direito de alterar quaisquer datas das etapas, ficando com a 
responsabilidade de avisar os candidatos envolvidos no processo.  

  



  
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.  

  

Belo Horizonte, 06 de Junho de 2019.  

  

  

Leonardo Fernandes Coelho Rezende dos Santos   

Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação  

  

  

Andréia Abrahão Sant’Anna  

Supervisora do Smart Campus Newton  



ANEXO I - DA ESTRUTURA FÍSICA, LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS  

  
Estará à disposição dos alunos e parceiros, mediante agendamento diretamente nos campi, a estrutura de 
laboratórios e equipamentos para desenvolvimento dos projetos de pesquisa selecionados, caso seja de 
interesse/necessidade. É de interesse da instituição incentivar os bolsistas a explorarem os diversos recursos 
disponíveis na instituição para aumentar a integração e qualidade dos trabalhos.  
   

  

NÚCLEOS DE EXTENSÃO   SERVIÇOS | ESTRUTURAS | EQUIPAMENTOS   

CEJU   
Centro de Exercício Jurídico   

• Assessoria para questões contratuais e constituição societária;   

• Assessoria em relação a demandas trabalhistas;   

• Assessoria na formação/legalização da empresa;   

• Assessoria para o registro da marca;   

• Assessoria para propriedade intelectual;   

• Assessoria para questões consumeiristas;   

• Assessoria em questões penais;   

• Laboratório de perícia contábil;   

• Espaço para realização de seminários interdisciplinares.   

Centro Farmacêutico   

Conectar empresas do ramo com o curso de Farmácia por meio da 

prestação de serviços;   

• Utilizar os laboratórios e equipamentos da Newton para 

desenvolver novas formulações de medicamentos e cosméticos;   

• Realizar testes físico-químicos em produtos.   

CEPED   
Centro de Estudos e Práticas 

Pedagógicas   

• Atividades experimentais de docência e gestão com a proposta de 

formar alunos que atuarão na educação básica;  •  Assessoria aos 

professores da Escola Integrada, com a criação de material pedagógico, 

propostas pedagógicas para alunos em processo de alfabetização e de 

escolas públicas com dificuldades de aprendizagem;   

• Cursos de extensão, de aperfeiçoamento nas modalidades EaD e 

presencial, além de palestras destinadas à formação dos alunos;   

• Laboratório de práticas pedagógicas com atividades 
experimentais de sala de aula e de gestão;   

  



 

  • Atendimento à comunidade, educando os alunos por meio de atividades 
extensionistas, em situações que vinculam teoria à prática, a partir das 
disciplinas dos cursos.   

Clínica de Medicina  Veterinária  

• Três consultórios;   

• Um centro de diagnóstico por imagens;   

• Dois centros cirúrgicos;   

• Alas de internação para cães e gatos;   

• Completa estrutura de CTI/UTI.   

Clínica de Atenção  
Farmacêutica   

• Reduzir a morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos 

por meio de um ambiente de ensino/aprendizagem vivo, focado na 

realidade vivida pelos pacientes que usam medicamentos cronicamente;   

• Acompanhar casos clínicos reais, trabalhando com atendimento 
interdisciplinar com a Clínica de Fisioterapia, Clínica de Odontologia, 
Clínica de Psicologia e alunos do curso de  Enfermagem.   

Clínica de Enfermagem   

Composta pela recepção com elevador, sala de triagem, sala de simulação 

realística/ atendimento, sala de multimídia e realiza atividades voltadas 

para a Educação em Saúde como projetos de extensão, palestras, oficinas, 

minicursos, entre outras atividades, realizadas por professores e 

preceptores em parceria com alunos do curso de enfermagem e outros 

cursos. No segundo andar, temos o laboratório com equipamentos 

modernos e materiais de  

qualidade que são utilizados nas aulas práticas do curso de  Enfermagem.   

 



Clínica de Fisioterapia   

Serviços de fisioterapia nas áreas de:   

• Ortopedia;   

• Pneumologia;   

• Neurologia Adulto e Infantil;   

• Cardiologia;   

• Geriatria.   

Clínica de Odontologia   

Atendimentos oferecidos:   

• Odontopediatria;   

• Ortodontia preventiva;   

• Dentística restauradora e estética;   

• Próteses fixas, removíveis parciais e totais;   

• Periodontia; • Endodontia;   

• Cirurgia.   

Clínica de Psicologia   

Gestão de Pessoas (Recrutamento e Seleção, Treinamento e 

Desenvolvimento, Orientação e Gestão de carreira, Consultoria para 

empresas, Pesquisa de Clima Organizacional e outros);  • 

 Psicoterapia individual ou em grupos para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos;  •  Orientação Profissional;   

 •  Plantão Psicológico.   

 



Clínica Escola de Estética   

Avaliação Corporal e Facial.   

Tratamentos Faciais:   

• Limpeza de pele;   

• Controle de oleosidade e acne;   

• Clareamento de manchas;   

• Revitalização facial;   

• Peeling de diamante;   

• Design de sobrancelhas.   

Tratamentos Corporais:   

• Gordura Localizada;   

• Celulite;   

• Massagem relaxante;   

• Massagem modeladora;   

• Drenagem linfática.   

Depilação com Cera:   

• Buço;   

• Axila, perna e coxa;   

• Abdômen, tórax e virilha.   

CNE   
Centro Newton de   
Empreendedorismo   

• Criação do plano de negócios de produtos ou serviços 

inovadores;   

• Consultorias em pesquisa de mercado;   

• Criação de modelos de negócios;   

• Consultoria em análise de investimentos e gestão financeira;   

• Realização de eventos e cursos para empreendedorismo.   

FabLAB   

Laboratório de prototipação com:   

• Impressoras 3D;   

• Máquina de Corte a laser;   

• Fresadora de alta precisão e Fresadora de Grande porte;   

• Cortadora de vinil.   

 



NewHub   
Núcleo Audiovisual com laboratório de 

informática, tv, rádio e edição   

• Espaço para realização de grupos focais e pesquisas com 

profundidade. O espaço possui parede de espelho falso, sala de 

observação, microfone e equipamento de filmagem;   

• Estúdio de TV e fotografia: equipamentos de filmagem e  

fotografia nos mais diversos formatos;   

• Salas de edição e áudio: computadores de alta performance 

diversos softwares de edição para a criação e produção de vídeos e 

fotografias;   

• Publicidade e propaganda: serviços de comunicação publicitária, 

criação e finalização de campanhas publicitárias e de propaganda em 

mídias tradicional, alternativa e digital;   

• Jornalismo: serviços de assessoria de imprensa, cobertura 
jornalística, produção de informativos impressos e digitais para diversas 
finalidades, entre diversos outros serviços de Jornalismo; • Núcleo 
Audiovisual: utiliza aparelhos e equipamentos de seu acervo, gera, 
reproduz, aloca e projeta recursos audiovisuais, espaço para filmagem e 
fotografia visando maior qualidade do trabalho final.   

NPCont   
Núcleo de Prática Contábil   

• Assessoria em abertura e formalização de empresas; • 
Assessoria em tributação.   

NPixels   
Agência Experimental de  
Comunicação Integrada   

• Espaço onde os alunos colocam em prática tudo o que aprendem nas 
salas de aulas. Produz eventos e conteúdos em diversas mídias (online, 
impresso, tv, rádio) com foco no público dos cursos de Comunicação.   



Smart Campus   

Apoiar a formação de profissionais de Engenharia, Arquitetura e 

Tecnologia da Informação capazes de identificar oportunidades 

relacionadas ao conceito de Cidades Inteligentes, assim como inspirar, 

articular e estimular a criação e desenvolvimento de soluções de 

problemas reais da sociedade.   

É subdividido em dez eixos, sendo eles:   

• Educação;   

• Saúde e Qualidade de Vida;   

• Urbanização;   

• Energia;   

• Indústria e Negócios;   

• Mobilidade e Segurança;   

• TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação);   

• Meio Ambiente;   

• Governança;  

• Newton Tech.   

StudioN   
Escritório Escola de Arquitetura   

Escritório escola, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Newton Paiva, que atende projetos sociais e instituições parceiras 
sem fins lucrativos, em Belo Horizonte e região metropolitana. Foi 
criado com o objetivo de proporcionar aos estudantes atuação 
profissional na área do curso. Além de atender demandas sociais o 
escritório também serve como um núcleo de serviços à comunidade 
em geral, trazendo a vivência da arquitetura na prática para os 
universitários.   

Central de Material  Esterilizado  

Unidade de atendimento aos alunos para esterilização de material para 

atendimento nas Clínicas. Autoclaves (calor úmido), área de recepção, 

expurgo, estocagem de materiais e dispensação   

distintas.   

  



Equipamentos –    
Clínica de Fisioterapia   

Leg press (45°, 90° e Curl); Leg extension; Banco abdominal, adutor e 

abdutor; Fly; Polia Dupla; Divãs de alumínio com armário; Maca de 

alumínio; Espaldar em madeira; Ciclo ergômetro de braço; Negatoscópio; 

Mesas de metal; Balança; Esteira; Bicicleta ergométrica; Bicicleta 

ergométrica horizontal; Espelho móvel; Cama elástica pequena; 

Simetógrafo Balancim; Tábua de equilíbrio: redondas, retangulares; 

Prancha de alongamento de isquiossurais;  

Tripé de halter; Tripé de bola; US Therapy Sonacel Dual – Bioset;  

US Therapy Sonopulse Compact – Ibramed; US   

Therapy Sonopulse – Ibramed; Neurodyn III Tens/fes compac- 

Ibramed;Tens Vif 993 Dual – Quark; Laser Therapy Unit Physiolux   

Dual – Bioset; Óculos para aplicação à laser; Laser Plus - KW; US   

Sonopulse Compact – Ibramed; US Sonopulse – Ibramed; Pro   

Seven 977 - Quark; Dyadinaction Standard – KW; Craftmaster – KW; 

US Sonomaster – Ibramed; US sonopluse III (novo na caixa) – Ibramed; 

Pro Seven 977 – Quark; Dualpex 961- Quark; Neurodyn III (novo na 

caixa) – Ibramed; Theratubing: amarelo, vermelho, verde, preto e cinza; 

Neurodyn III – Tens/fes portátil – Ibramed; Tens Vif 933 Dual – Quark; 

US Sonopluse – Ibramed; Tens portátil – Ibramed; Fisio Physiotonus 

Four; Neurodyn High volt (4 canais) –   

Ibramed; Dyadinaction – KW; Nemesys 941 – Quark; Theraband: bege, 

amarela, vermelha, preta; Podobarômetro; Cadeira de turbilhão; Turbilhão 

de MMII; Ebulidor para turbilhão de MMII;   

Máquina de gelo; Turbilhão de MMSS; Tanque de parafina médio; 

Aparelhos de Ondas curtas – KLD; Cama elástica grande; Esteira infantil 

– Embreex – com apoio; Esteira adulto Yozda – com apoio;   

Cadeira de rodas – Carci ; Balança mecânica adulto – Welmy;   

Caneleiras - diferentes pesos; Halteres - diferentes pesos; Biofeedback 

Perina; Dualpex Uro – Quark; Eletrodo vaginal –   

1grande/1 pequeno; Pesos vaginais.   

  
 



Equipamentos –    
Clínica de Medicina Veterinária  

1° andar - 1 aparelho de eletrocardiografia; 1 aparelho de  
ultrassom GE; 1 aparelho de ultrassom portátil; 1 balança de chão; 1 
balança para filhotes; 1 bomba à vácuo para aspiração; 2 bombas de 
infusão; 2 caixas de cirurgia ortopédica; 7 carrinhos de curativo; 1 
carrinho de urgência/emergência; 1 desfibrilador automático; 4 doppler 
MedMega; 1 doppler Parks; 3 focos móvel;  1 geladeira para vacina; 2 
laringoscópios; 1 mesa de inox com calha; 2 mesas de Mayo; 1 
microscópio; 7 mesas inox para atendimento; 5 negatoscópio; 3 
otoscópio; 1 raio X; impressora de raio-x; leitora de raio-x; 1 suporte de 
soro; 2° andar - 1 autoclave 21L; 1 autoclave vertical; 1 balança para 
filhotes; 1 berço; 3 bombas de infusão; 2 bombas de seringa; 5 carrinhos 
de curativo; 1 carrinho de urgência; 1 doppler Parks; 2 equipamentos de 
anestesia inalatória; 2 focos de chão; 2 geladeiras; 3 laringoscópios; 1 
lavadora; 4 macas; 4 mesas de Mayo; 2 mesas de procedimentos; 2 mesas 
de som; 2 microfones; 1 microondas; 2 monitores cardíacos; 2 
negatoscópios; 1 secadora; 2 sons; 2 secadores; 1 suporte de soro; 4 
tanques; 4 TVs; 2 ultrassons de limpeza instrumental; 1 ventilador 
mecânico.   

Equipamentos –    
Clínicas de Odontologia   

Ligferv; Cuba ultrassônica; Aparelho de Raio X; Negatoscopio   

Microscópio; Amalgamador; Coletas de chumbo; Bisturi elétrico; 
Aparelho de solda; Aparelho profilático cavitron; Coletes de chumbo; 
Aparelho de ultrassom Dabi Atlante; Aparelho de Ultrassom Gnatus; 
Cadeira Odontológica; Ultraled; Ultrassom Jet  D700; 3 Aparelhos foto; 
Ultra luz.   

Herbário   Aproximadamente 700 exsicatas de plantas, em sua maioria medicinais.   

Laboratório de Anatomia  
Animal   

Anatomia veterinária: Sistema músculo esquelético; Sistemas vitais; 

Ossos desarticulados e articulados das diversas espécies (cão, gato, ave, 

suíno, bovino e equino); Órgãos e tecidos formolizados   

(cães, carneiros e aves).   

Laboratório de Apoio   Máquina para desgastar gesso; Vibrador de gesso.   

 



Laboratório de Ciência dos  
Materiais   

Paquímetros analógicos e digitais; Embutidora Metalográfica;   

Cortadora Metalográfica; PolitrizMetalográfica; Lixadeira   

Metalográfica; Pêndulo de Empacto; Durômetros diversos; Máquina de 
ensaio universal tração-compressão; Microscópio óptico ligado a 
monitores.   

Laboratório de  Climatologia   Estação meteorológica.   

Laboratório de Enfermagem e 
Fisioterapia   

Bonecos simulação (adulto e criança); eletrocardiógrafo; aspirador  de 
secreções; boneco ressuscitação; DEA (desfibriladores externos 
automáticos) para simulação de PCR; macas.   

Laboratório de Engenharia   
Civil   

Prensa hidráulica de 100 toneladas; Prensa de CBR/Marshal; Betoneira; 

Estufa de secagem; Mesa de adensamento; Peneirador eletromagnético; 

Prensa Bishop; Extratora rotativa; Prensa Bishop;   

Extratora rotativa; dispositivo para compressão diametral com Ø   

10X20CM; esclerômetro modelo N; betoneira 145 litros; compressômetro 
digital com LVDT para corpos de prova de concreto; aerímetro completo, 
aparelho para arranchamento e medição de aderência eletrônico com 
software e estojo; estufa elétrica para secagem, 45X40X45CM, prateleira 
giratória e ar circulante, com temperatura graduada de 50ºC até 250ºC; 
tedolito, estação total, GPS, bússola, nível de luneta; ultrassom para 
concreto.   

Laboratório de Engenharia   
Elétrica   

Maleta SD 1202(laboratório de eletrônica); Osciloscópio;   

Analisador de qualidade de energia elétrica; Bancada de medidas 

elétricas; Bancada de eletrotécnica; Bancadas de maquinas elétricas; 

Bancada de servicionamento; Bancada de PLC;   

Multímetro; Gerador de sinal; Planta profbus controle de processo;  
Braços robóticos).   

 



Laboratório de Fenômenos de 
Transportes   

Kit Princípio de Funcionamento de Bomba Centrífuga; Princípio de   

Stock; Túnel de Vento; Carneiro ou Ariete Hidráulico; Viscosímetro  

SayboltMicrop para 4 Provas; Kit Aquecedor Solar Didático; 

Viscosímetro Rotativo Analógico Q860A; Banho Ultratermostático com 

Circulador Q214M; Bomba de Aferição 800.D;   

Manovacuômetro Z - 10 – B; Kit de Condutibilidade Térmica;  Modulo 
Experimental de Reynolds STT410.   

Laboratório de Microscopia  

Lâminas Histológicas e patológicas de tecidos diversos;  
  
Microscópios.   

Laboratório de Operações  
Unitárias   

Coluna de adsorção e absorção; Célula e coluna de flotação; Coluna de 
destilação; Filtro-prensa; Estação de tratamento de águas; Moinho; 
Reatores cinéticos CSTR e tubular; Reator de fermentação; Motor For 
Fiesta.   

Laboratório de Práticas   Furadeira de bancada; CNC; Torno; Serra fita; Fresa; Retífica.   

Laboratório de Química   

Balança analítica; Balança semi-analítica; Estufa de secagem; Mufla; 

pHâmetros; Condutivímetros de bancada; Viscosímetros;   

Refratômetros; UV-Vis Biochrom; Jar-Test; Infravermelho Perkin Elmer; 

Ultra-som para limpeza; Mantas aquecedoras (diversos tamanhos); 

Agitadores magnéticos; Espectrofotômetro UV-VIS;   

Contador de colônias; Estufa de cultura de microorganismos;   

Microscópios; Cromatógrafo a Gás (FID) – Shimadzu;   

Cromatógrafo Líquido de Alta; Eficiência (HPLC-DAD) – Shimadzu;  
Bomba Calorimétrica – IKA; Coletor de gases isocinético.   

Laboratório de Zoologia   

Coleções formalizadas de peixes, anfíbios, repteis e aves;  
Esqueletos de mamíferos; estufa climatizada para cultura de tecidos.   

Laboratório Radiologia   

Aparelho de Raio X intrabucais DABI ATLANTE; Aparelho de raio x 
extrabucal digital VATE; Impressora Dry Star 5302; Negatocópio;  Scan 
X duo microimagem; Cadeira Odontológica.   



Laboratórios de  Interpretação   

Refletor; Vibrador de gesso; Fotopolimerizador Fotopolimerizador; Caixa 
reveladora (câmara escura); Negatoscópio; Máquina para desgastar gesso; 
Aparelho para identificação de radiografias panorâmicos e tele 
radiografias.   

   
  
  

  


