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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CT
 
 
 
 

Portaria do Diretor-Geral nº 517, de 29 de dezembro de 2017

 

O Diretor-Geral do Câmpus Curi�ba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no
uso de suas atribuições, considerando a portaria nº 2558, do Reitor da UTFPR, de 10 de dezembro de
2013;

considerando o con�do no Processo nº 23064.029046/2017-18;

considerando que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é única em sua
natureza por ter como linha mestra a geração, o desenvolvimento e aplicação de tecnologias. Neste
sen�do é mister que atue junto à sociedade como uma ins�tuição que incen�ve e promova a pesquisa e
inovação visando sua constante evolução e atuação social;

considerando o histórico e atuação dos grupos de pesquisa interdisciplinar e
interdepartamental no Câmpus Curi�ba, cuja existência não é reconhecida formalmente na estrutura
organizacional da UTFPR, é fundamental reconhecê-los como estruturas com papel de destaque em
processos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico industrial e inovação;

considerando a necessidade de es�mular e promover avanços na pesquisa cien�fica e
tecnológica desenvolvida no Câmpus Curi�ba e contribuir com o desenvolvimento tecnológico regional e
nacional, promovendo o atendimento à comunidade interna e externa, pública ou privada, atuando de
forma isolada ou em colaboração com outras ins�tuições,

considerando a solicitação de docentes e ou pesquisadores à DIRPPG no âmbito do
Câmpus Curi�ba, fundamentada em jus�fica�va e relevância para sua criação;

considerando a existência desde o ano 2000, no Câmpus Curi�ba, do Centro de Inovação
Tecnológica (CITEC), o Núcleo de Escoamento Mul�fásico (NUEM), o Centro de Pesquisas em Reologia e
Fluídos não Newtonianos (CERNN) assim como o Laboratório de Automação e Sistemas de Controle
Avançado (LASCA), todos com longo e relevante histórico de atuação em projetos de P&D&I no setor de
petróleo e gás,

 

R E S O L V E

 

aprovar o Regulamento para os Laboratórios Mul�usuários (LMUs) no âmbito do Câmpus
Curi�ba, que contém as diretrizes para a sua estruturação e organização, anexo a esta portaria.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

Gabinete da Diretoria-Geral do Câmpus Curitiba

Boletim de Serviço Eletrônico em 02/01/2018 
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CEZAR AUGUSTO ROMANO

Diretor-Geral do Câmpus Curitiba da UTFPR

Documento assinado eletronicamente por CEZAR AUGUSTO ROMANO, DIRETOR(A) GERAL, em
29/12/2017, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0142799 e
o código CRC 21177AF5.

ANEXOS

PARA ANEXOS À PORTARIA, DOCUMENTO Nº 0142796

 

Referência: Processo nº 23064.029046/2017-18 SEI nº 0142799
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