
Tutorial para solicitação de análises de Espectrometria de Massas 

 

A partir de 01/04/2022 as solicitações de análises deverão ser realizadas através do sistema USP Multi 

seguindo os passos abaixo: 

 

(1) Entre na página https://uspmulti.prp.usp.br 

 

(2) Clicar em Login para entrar ou fazer o cadastro de usuário caso não possua. 

 

(3) No menu BUSCA procurar pela central CEMMO 

https://uspmulti.prp.usp.br/


 

 

(4) Selecionar a central CEMMO  

 

(5) Na aba EQUIPAMENTOS escolha o equipamento ideal para sua análise. 



 

 

(6) Por exemplo, se desejar análise no ESI-QTOF ao clicar, abrirá informações sobre o equipamento 

escolhido e a opção de serviços disponíveis. Clique em RESERVA: ESI-QTOF 

 



 

(7) Clique em SOLICITAR SERVIÇO. 

 

(8) Selecione sua instituição, se pública (Comunidade acadêmica) ou privada (Comunidade externa). Em 

seguida, PROSSEGUIR PARA DETALHES. 



 

(9) Marque a quantidade de amostras a serem analisadas. Em seguida, PROSSEGUIR PARA DETALHES. 

 

(10) No item MENSAGEM, descreva o tipo de análise desejada e peculiaridade de suas amostras e outras 

informações que achar pertinente.  

No item ANEXOS, anexar o formulário de análise (disponível no final da página da CEMMO -

https://fcfrp.usp.br/pt/pesquisa-extensao/pesquisa/centrais-multiusuarios/cemmo/ ou no anexo deste 

tutorial)  devidamente preenchido com todas as informações solicitadas para cada amostra. Sem o 

formulário preenchido não será realizado a análise. 

Em seguida, PROSSEGUIR PARA COBRANÇA. 

https://fcfrp.usp.br/pt/pesquisa-extensao/pesquisa/centrais-multiusuarios/cemmo/


 

(11) Responda os itens solicitados para a cobrança.  

Em seguida, clicar em REVISAR SUA SOLICITAÇÃO. 

 

 

(12) Se estiver tudo certo - FINALIZAR o pedido.  

Após o processamento do pedido entraremos em contato para agendar o recebimento e realização das 

análises.  



ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - FCFRP 
Departamento de Ciências BioMoleculares 

Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos - NPPNS 
Análise de Espectrometria de Massas 

Telefones: 3602-0319 e 3602-4168 
         

                          Número CEMMO:___________Data:_____________ 

Dados pessoais para envio de resultados 

Nome do responsável (orientador):_______________________________________________________ 

Nome do aluno:______________________________________Telefone para contato:______________ 

e-mail:_______________________________________________________________________________ 

Dados da amostra 

Equipamento:        ESI-TOF            ESI-ION TRAP               MALDI-TOF              GC-MS 

Análise de interesse:         MS               MS/MS              LC-MS             LC-MS/MS 

Substância Inédita?         Sim             Não                           Modo de Análise:        positivo          negativo 

 

Quantidade de amostra (enviar no máximo 2 mg: ANOTAR NO PRÓPRIO FRASCO) 

 

Nome/Código 
da amostra 

Fórmula  
Molecular 

Estrutura 
química 

Solvente* Modo de  
análise 

Íon para  
fragmentar** 

Observações 

       

       

       

       

       

* Os solventes permitidos para ESI e MALDI são: Metanol, acetonitrila e água (caso a amostra não 

solubilize em algum desses solventes nos avisem). 

** Preencher somente se for análise de MS/MS.  

Observações:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ao enviar este formulário, declaro estar ciente que dentro de 90 dias após a aquisição da análise a 

amostra será descartada. 


