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Título da Atividade: Consolidação do programa de comparação interlaboratorial
para avaliação da conformidade dos resultados de medição de
rugosidade

Objetivos e metodologia: Realizar a comparação interlaboratorial para avaliação da conformidade dos
resultados de medição de rugosidade, com a participação de laboratórios de

calibração e de laboratórios industriais

Palavras chave: Rugosidade; Comparação Interlaboratorial

Entidade parceira: Laboratórios de calibração e industriais

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 07/01/2014 a 06/30/2015

Carga horária total da
atividade:

120 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

200

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 1828707

Nome do Coordenador: Sueli Fischer Beckert

CPF do Coordenador: 54951631920

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4662

E-mail: sueli.f@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 2 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Alunos da UFSC envolvidos? Sim
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Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Sim

No documents found

Outras Considerações

Este projeto teve início em 2011, e foi interrompido devido os recursos para aquisição de material permanente não terem
sido liberados pelo programa PROBOLSA e devido o coordenador ter sido alocado para atividades administrativas. No
decorrer do ano de 2011 foi desenvolvida a proposta para realização da comparação interlaboratorial. Com a liberação do
coordenador das atividades administrativas, é possível concluir o projeto. Adicionalmente, os padrões de rugosidade para
realização da atividade também foram adquiridos com os recursos próprios do coordenador, o que viabiliza a realização do
projeto. Para a complementação do projeto, serão executadas as seguintes atividades:
- Realização de contato com laboratórios de calibração e industriais, para oficializar o convite na participação do programa
de comparação interlaboratorial (20 h);
- Adequação do documento de referência para realização da comparação interlaboratorial (20 h);
- Acompanhamento do padrão itinerante junto as empresas participantes e recebimento dos relatórios de medição (20 h);
- Geração do relatório do programa, com a aplicação de técnicas estatísticas para análise dos resultados (40 h);
- Disseminação dos resultados obtidos (20 h).
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