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Protocolo nº: 2015.0781

Título da Atividade: Disseminação de diretrizes gerais para calibração em ambientes industriais

Objetivos e metodologia: Estabelecer diretrizes gerais para calibração de instrumentos regularmente utilizados em ambiente industrial, de forma a colaborar para a uniformização das
prática adotadas pelos laboratórios de metrologia. São ações de extensão:
- emitir documentos orientativos sobre calibração de instrumentos da área dimensional;
- participar em bancas de avaliação de laboratórios de calibração acreditados pela coordenação geral de acreditação - CGCRE/INMETRO;
- oferecer cursos de extensão sobre interpretação de certificados de calibração;
- divulgar as diretrizes sobre os principais aspectos a serem observados na calibração de instrumentos de medição convencionais, através da disponibilização

do material na internet.

Palavras chave: ISO/IEC 17025; acreditação

Entidade parceira: INMETRO

Município / Estado: Rio de Janeiro / RJ

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 01/03/2015 a 28/02/2018

Carga horária total da
atividade:

320 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

300

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
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Fone de contato: 4662

E-mail: sueli.f@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 6 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Sim

Valor TOTAL da remuneração: 15000,00

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos? Sim

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Sim

No documents found

Outras Considerações

As horas remuneradas são decorrentes da participação eventual em bancas verificadoras em laboratórios de calibração acreditados ou postulantes à acreditação junto a Coordenação Geral de
Acreditação do INMETRO.
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