
 

Comunicado 007-2022  2 junho 2022 
 
Sobre a aquisição e utilização de reagentes para pesquisa. 
 
Prezado(a) Pesquisador(a),  

A UNOESTE disponibiliza auxílio para aquisição de material para pesquisa. A aquisição e utilização 

desses materiais deve ser o mais racional possível em dois sentidos: 

1. No caso de reagentes, a previsão da quantidade deve ser a mais precisa possível, considerando 

repetição, duplicata etc de análises e outros fatores inerentes à pesquisa. Cabe ao pesquisador 

evitar a sobra e desperdício de reagentes.  

2. No caso de equipamentos, sempre que possível deve ser evitada a “duplicação”, quando 

cumprem a mesma função. No caso de reagentes, quando há sobra, o compartilhamento com 

outros colegas pesquisadores é estimulado. Assim, na finalização da pesquisa, se houver sobras, 

estas devem ser informadas e disponibilizadas para os colegas ou setor da Central de Reagentes. 

 

O setor do almoxarifado informou à CPDI que alguns produtos/reagentes são controlados pela 

POLÍCIA FEDERAL. E que há alguns casos de reagentes controlados adquiridos para pesquisa que 

têm tido o prazo de validade vencido sem a utilização total do frasco.  

Em um laboratório já foram encontrados 3 frascos abertos do mesmo produto controlado, de 

pesquisadores(as) diferentes. Mas também já foram encontrados 2 frascos abertos do mesmo 

produto controlado, que eram de uso do mesmo pesquisador(a). Desperdício deve ser evitado. 

Uma informação adicional é que os produtos controlados com prazo de validade vencido devem 

ser incinerados e esse procedimento precisa da autorização da POLÍCIA FEDERAL. 

Por isso, solicitamos que todos os pesquisadores usuários de reagentes para pesquisas: 

 Faça aquisição e uso racional dos reagentes 

 Avise aos colegas ou ao setor da Central de Reagentes quando houver sobra de reagente 

 Verifique a data de validade dos reagentes que estão em uso (ou apenas guardados) e 

informe ao técnico do laboratório para as providências. 

Estamos também solicitando aos técnicos de laboratório que verifiquem a data de validade dos 

reagentes para as providências. 

 

Em caso de dúvidas, consulte a secretaria da CPDI.  



 
 

 

 

 

Obs. Comunicados anteriores estão disponíveis para consulta em: 
http://www.unoeste.br/prppg/pesquisa/documentos-comunicados 

Clique em Comunicados CPDI  

  
  
Atenciosamente,  
  
  

Jair R. Garcia Júnior  
Docente responsável pela CPDI 

http://www.unoeste.br/prppg/pesquisa/documentos-comunicados

