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Regras de operação do modo “Fast-track” 
 
 
- O(A) proponente deve ser o(a) pesquisador(a) principal do grupo de pesquisa vinculado a uma 

instituição de ensino ou de pesquisa. 

- Para submissão de propostas na modalidade Fast-track, o proponente deve preencher o 

formulário e enviá-lo para o e-mail fast-track@lnnano.cnpem.br.  

- Não serão aceitos pedidos de Fast-track por proponentes que tenham proposta de pesquisa 

regular aceita, no semestre atual, na mesma linha de pesquisa. 

 

- Poderão ser solicitadas análises de Fast-track para as técnicas de microscopia eletrônica de 

varredura (SEM), microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e microscopia eletrônica de 

transmissão criogênica (cryo-TEM). As análises terão como objetivo a obtenção de imagens 

pelas respectivas técnicas.  

- As solicitações serão avaliadas por um comitê interno do LNNano e as análises serão 

conduzidas por um membro da equipe do LNNano, não sendo permitido o acompanhamento 

das análises pelo(a) proponente. 

- Será disponibilizado 1 (um) dia para o preparo e a análise da(s) amostra(s) da proposta aceita. 

- Até 3 amostras poderão ser enviadas, não sendo necessariamente o número de amostras que 

será analisado. Dificuldades no preparo ou análise, poderão limitar a quantidade de amostras 

que serão analisadas no período de 1 (um) dia disponibilizado. 

- Ao final das análises, serão fornecidos todos os resultados que forem obtidos durante a sessão. 

 

- Os pedidos para análises serão recebidos em quatro chamadas por mês. O calendário de 

execução do Fast-track é o seguinte: 

 

Chamada 
Propostas recebidas 

até o dia 
Comunicação 
do resultado 

Entrega das 
amostras* 

Entrega dos resultados 

1ª  3 de cada mês 
Até o dia 6 
de cada mês 

Até o dia 11 de 
cada mês 

Até o dia 30 do mês 

2ª  10 de cada mês 
Até o dia 13 
de cada mês 

Até o dia 18 de 
cada mês 

Até o dia 7 do mês 
seguinte 

3ª  17 de cada mês 
Até o dia 20 
de cada mês 

Até o dia 25 de 
cada mês 

Até o dia 15 do mês 
seguinte 

4ª 24 de cada mês 
Até o dia 27 
de cada mês 

Até o dia 2 mês 
seguinte 

Até o dia 22 do mês 
seguinte 

*Caso as amostras não sejam entregues até a data mencionada, a análise será cancelada. As 
amostras poderão ser armazenadas em temperatura ambiente, 8 °C ou -20 °C, conforme 
solicitação. 
 
Prioridade de análise: ao final do período de submissão de cada chamada, será realizada a 
seguinte priorização de propostas em cada técnica disponibilizada por Fast-track: 

1) Análise solicitada por referees de artigos submetidos (deve ser encaminhado o parecer 
em anexo); 

2) Complementação de medidas de usuários que foram beneficiados com tempo de 
máquina no semestre anterior, desde que não tenha proposta aceita no semestre atual; 
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3) Análise preliminar para verificar a qualidade de amostras antes da submissão de uma 
proposta no portal de usuários do CNPEM. 

 
- Somente 1 (uma) proposta será executada em cada chamada para cada técnica. 

- Visando atender ao maior número possível de proponentes, caso duas ou mais solicitações 

sejam feitas na mesma chamada para a mesma técnica, o critério de desempate será o seguinte: 

 a) proponente que ainda não executou o serviço de Fast-track no semestre atual; 

 b) proponente que primeiramente submeter a solicitação na chamada corrente. 


