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Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Relatório Final em Aprovação

Protocolo nº: 2011.6155

Título da Atividade: Avaliação técnica de laboratórios de calibração acreditados ou
postulantes a acreditação

Objetivos e metodologia: Os laboratórios acreditados que pertencem a Rede Brasileira de Calibração são
periodicamente avaliados pelo INMETRO, bem como laboratórios postulantes à
acreditação necessitam de avaliação inicial. Neste sentido, o INMETRO busca
avaliadores qualificados internos e externos que realização esta atividade.
A atividade consiste em avaliar os requisitos técnicos, de acordo com a norma de
referência ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, para que seja comprovada a
competência do laboratório na realização de serviços específicos. Os requisitos
técnicos compreendem: qualificação técnica, condições ambientais, métodos e
incerteza de medição, equipamentos, garantia da qualidade dos resultados, entre
outros. Na avaliação também são acompanhados a realização e serviços de
calibração, tanto no laboratório como nas instalações do cliente.
A realização da assessoria ocorre por demanda, sendo realizadas em média, 6
avaliações por ano, sendo cada avaliação realizada em um período médio de 3 dias.
Os laboratórios avaliados estão situados em diferentes estados brasileiros, sendo que
a maior concentração é no estado de São Paulo.
Esta ação de extensão tem como objetivo avaliar os requisitos técnicos em
laboratórios de calibração atuantes na área dimensional, incluindo instrumentos e
máquinas de medição, calibradores e padrões de referência.
Esta atividade terá como resultado o conhecimento da realidade brasileira e o
levantamento de necessidade de melhorias em métodos de calibração . Isto
permitirá gerar trabalhos de extensão e pesquisa com os alunos.

Palavras chave: acreditação; calibração

Entidade parceira: Inmetro

Município / Estado: Rio de Janeiro / RJ

Forma de Extensão: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Complemento da Forma de
Extensão:

Assessoria

Período de realização: 02/01/2012 a 20/12/2014

Carga horária total da
atividade:

120 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

100

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 1828707

Nome do Coordenador: Sueli Fischer Beckert
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CPF do Coordenador: 54951631920

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4892

E-mail: sueli@joinville.ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 3 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Sim

Valor TOTAL da remuneração: 6480,00

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

No período, foram realizadas 5 avaliações (3 em 2012 e 2 em 2014)

Parecer do
Departamento:

Aprovado

Data de aprovação: 26/12/2011 - Ad-referendum
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