
 

Plano de Gestão Fotômetro Imageador Campus Urbanova 

 

 O fotômetro imageador esta instalado e operando no observatório óptico do 

Laboratório de Física e Astronomia – LFA do Instituto de Pesquisas e 

Desenvolvimento IP&D, da Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP no Campus 

Urbanova no município de São José dos Campos – SP, podendo também ser 

utilizado em outra localidade durante campanhas de observação.  

 Os dados científicos, imagens, obtidos durante a operação rotineira serão 

armazenados em microcomputador específico, servidor, localizado no Laboratório 

de Física e Astronomia – LFA no bloco II do Instituto de Pesquisas e 

Desenvolvimento IP&D da UNIVAP neste mesmo Campus.  

 O Coordenador do projeto, professor Dr. José Ricardo Abalde Guede é o responsável 

pelo gerenciamento do banco de dados e qualificação dos dados obtidos durante a 

operação rotineira do instrumento.  

 Tratamento, redução e análise dos dados do imageador é responsabilidade de cada 

usuário.  

 O acesso aos dados pelos pesquisadores é feito diretamente no servidor mediante 

senha específica ou computadores cadastrados.  

 Alunos do Programa de Pós Graduação em Física e Astronomia da UNIVAP, 

vinculados aos projetos que envolvam o uso dos dados do imageador, terão 

prioridade na utilização dos dados, desde que os dados estejam vinculados ao 

projeto de mestrado ou doutorado do aluno.  

 Pesquisadores externos poderão ter acesso a dados do imageador mediante 

solicitação, análise e aprovação do Comitê Gestor do instrumento, visando, com 

isto, evitar possíveis conflitos e principalmente resguardar os interesses do 

Programa e dos alunos de pós-graduação.  

 O Comitê Gestor é o órgão executivo de planificação da operação do equipamento, 

convocado pelo seu presidente ou maioria de membros.  

 O Comitê de Usuários é o órgão de avaliação e assessoramento na gestão do 

instrumento, sendo seu presidente o coordenador do projeto e devendo ser 

convocado por ele pelo menos duas vezes por ano.  
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