
Rede de Laboratórios Integrados em Fotônica

Formulário de solicitação / Laboratório de
Espectrofotometria e análise térmica

ACADÊMICO E NÃO-ACADÊMICO

Data:           /             /

Solicitação no.:

Identificação

Responsável pela solicitação (nome): 
CPF:
E-mail:
Telefone/ramal:
Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Nome do orientador/supervisor (se Acadêmico):

Propriedades das amostras

[  ] Conteúdo Volátil   [  ] Higroscópica             [  ] Cancerígena           [  ] Não oferece riscos                          

[  ] Inflamável             [  ]Tóxica / Corrosiva    [  ] Outra: _______________________________________     

Também disponibilizamos de equipamentos para medidas de excitação e emissão sob vácuo e em temperaturas
criogênicas. Neste caso, quando requeridas, especifique no campo “Outras informações”.

Descrição das amostras 
Identificação Composição Nome da Técnica Outras informações

 
Faixa de transmissão / absorção

De __________ nm a  _________ nm
Resolução: ________nm

Referência: [ ] ar ou [ ] outro material, especifique:____________
Soluções

É necessário solvente?
[ ] Não  [ ] Sim.
Se sim, qual?

_____________________
Como deseja o resultado do

espectro?
[ ] Transmitância
[ ] Absorbância

LabMic, Instituto de Física/UFG, Av. Esperança S/N, Campus Samambaia, 74690-900, Goiânia/GO, Fone (62) 3521 2336.



Rede de Laboratórios Integrados em Fotônica

Disponibilizamos apenas álcool isopropílico,álcool etilíco e água 
destilada como solvente. Caso a diluição seja feita com outro tipo 
de solvente, o consumível ficará por conta do solicitante.

Coordenadas colorimétricas 
[ ] Transmissão óptica  [ ] Reflexão óptica

Reflectância difusa de pós
Faixa espectral  

De __________ nm a _________ nm
Resolução: ________nm

Deseja determinação do band gap óptico direito ou indireto?
[ ] Não
[ ] Sim
Se sim, informe o tipo de transição: [ ] direta ou [ ] indireta

.

LabMic, Instituto de Física/UFG, Av. Esperança S/N, Campus Samambaia, 74690-900, Goiânia/GO, Fone (62) 3521 2336.

Para uso exclusivo do LIFóton  (favor não preencher)

Data de realização das análises:_____/_____/______. Responsável:_________________________________________________

Autorizo e me responsabilizo pelas informações prestadas e pelo custo das análises:

_____________________________________________________________________

Nome e assinatura do responsável pela solicitação

_____________________________________________________________________

Se acadêmico, incluir o nome e assinatura do orientador/supervisor


