IPT - Perguntas Mais Frequentes
1. O que é o IPT?
O IPT é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação do Estado de São Paulo e há mais de 120 anos colabora para o processo de desenvolvimento
do País.
Um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, o IPT conta com mais de 38 áreas capacitadas para
realizar mais de 5.000 ensaios, análises, calibrações e medições. Além de equipes de pesquisadores e
técnicos altamente qualificados, atuando basicamente em quatro grandes áreas - inovação, pesquisa &
desenvolvimento; serviços tecnológicos; desenvolvimento & apoio metrológico, e informação &
educação em tecnologia.
Conheça melhor o IPT acessando a página Institucional ou o site do instituto.
Atende às necessidades dos setores público e privado, provê soluções e serviços tecnológicos que
visam aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida.
Conheça melhor o IPT acessando a página http://www.ipt.br/institucional
2. Como o IPT é do governo, o serviço prestado é cobrado?
O IPT é uma empresa mista e seus serviços são cobrados. Para solicitar outras informações sobre o
Instituto contate-nos pelo e-mail ipt@ipt.br.
3. O IPT faz parte da USP?
Não. Apesar de ficar dentro do campus universitário e das ligações históricas, o IPT não tem nenhum
vínculo oficial com a USP.
4. Quais soluções tecnológicas o IPT oferece?
Consulte o portfólio de soluções na página http://www.ipt.br/solucoes_tecnologicas
5. Quais ensaios, análises e testes o IPT oferece?
O IPT conta com mais de 38 laboratórios capacitados para realizar mais de 5.000 ensaios, análises,
calibrações e medições. Para consultar a lista de ensaios acesse
http://www.ipt.br/consultas_online/ensaios. Caso não encontre o ensaio desejado, fale com a Central de
relacionamento com o cliente pelo e---mail ipt@ipt.br ou pelos telefones 11 3767-4456 ou 11 3767-4091.
6. O IPT atende a portais de compras de empresas para solicitação de orçamento?
Sim. Envie e-mail para ipt@ipt.br para formalizar o cadastro, assim receberemos a senha do Portal de
sua empresa para participar de cotações e confirmar pedidos de compra.
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7. O IPT certifica produtos?
Sim. O IPT OCP (Organismo de Certificação de Produtos do IPT) concede um Certificado de Conformidade
a um produto ou serviço. O conceito deste negócio pode ser definido como um parecer positivo do IPT
OCP a um produtor ou fabricante, garantindo a qualidade, a conformidade aos documentos normativos e
o controle de seu processo produtivo.
Além de agregar valor ao produto, a certificação representa uma vantagem competitiva no mercado em
relação aos concorrentes e facilita o acesso ao mercado internacional. As certificações são conduzidas
conforme Portarias, Resoluções do Inmetro, normas técnicas aplicáveis e documentos internos,
assegurando que todos sigam as mesmas orientações.
Essa sistemática proporciona uma homogeneidade de entendimento que é importante para garantir que
o cliente seja avaliado com integridade, apresentação justa, zelo técnico, confidencialidade,
independência e abordagem baseada em evidências. O IPT OCP mantém total independência em relação
aos seus fornecedores e clientes.
Atua como um organismo de certificação conforme requisitos da norma NBR ISO/IEC 17065; com o
compromisso de realizar as atividades de forma imparcial, livre de pressões comerciais ou financeiras. O
processo de certificação pode ser voluntário ou compulsório.
8. O IPT inspeciona obras?
Inspeção de Empreendimento de Infraestrutura O IPT OIA (Organismo de Inspeção Acreditado) concede
um Certificado de Inspeção a um empreendimento de infraestrutura.
O conceito deste negócio visa aprimorar a qualidade técnica das obras de engenharia desde a fase de
projeto até a execução, mitigando riscos, aumentando a confiança do mercado na qualidade dos serviços
prestados, nos prazos e no orçamento estimado e proporcionando maior segurança jurídica aos
contratos.
As inspeções são conduzidas conforme Portarias, Resoluções do Inmetro, normas técnicas aplicáveis e
documentos internos, assegurando que todos sigam as mesmas orientações. Essa sistemática
proporciona uma homogeneidade de entendimento que é importante para garantir que o cliente seja
avaliado com integridade, apresentação justa, zelo técnico, confidencialidade, independência e
abordagem baseada em evidências.
O IPT OIA mantém total independência em relação aos seus fornecedores e clientes. Atua como um
organismo de inspeção que realiza avaliação de terceira parte, nos termos da norma NBR ISO/IEC 17020;
com o compromisso de realizar as atividades de forma imparcial, livre de pressões comerciais ou
financeiras.
9. Os relatórios de ensaio ou certificados de calibração emitidos pelo IPT tem validade?
Não. Os documentos emitidos pelo IPT (Relatórios de Ensaio, Relatórios Técnicos, Relatórios de Medição
e Certificados de Calibração) referem---se, exclusivamente, ao objeto de estudo ou item ensaiado ou
calibrado especificado na referência, ou na identificação do material/produto ou natureza do trabalho.
Ou seja, os resultados dos relatórios são válidos somente para os corpos-de-prova especificados.
Podendo, em alguns casos, se estender ao lote ao qual pertencem.
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10. Posso ter acesso a um relatório emitido pelo IPT?
Os resultados de ensaios, calibrações, análises, serviços tecnológicos ou pareceres técnicos não são de
domínio público, uma vez que tais serviços são executados pelos Laboratórios sob cláusula de “Sigilo e
Confidencialidade” firmada em contrato, entre o IPT e o contratante do serviço.
Para ter acesso a esses documentos o solicitante deve:
a) Formalizar a solicitação por carta, fax ou e-mail, identificando, devidamente o interessado e
expondo os motivos e a finalidade da solicitação. O IPT não faz levantamentos por assunto,
portanto, somente são atendidos os pedidos acompanhados do número e do tipo de documento.
O acesso ao documento fica condicionado, ainda, à:
b) Autorização formal do Diretor do Centro Tecnológico emitente;
c) Autorização formal do cliente detentor dos direitos sobre o documento, por carta, fax ou e-mail
ou procuração, por pessoa que detenha poderes para representá-lo, legalmente, por meio de
procuração que estabeleça o vínculo para este fim.
Calibração de instrumentos
11. O IPT faz calibração de quais equipamentos e Instrumentos?
O IPT conta com mais de 38 laboratórios capacitados para realizar mais de 5.000 ensaios, análises,
calibrações e medições. Consulte aqui os serviços de calibrações de equipamentos e instrumentos
realizados pelo IPT http://www.ipt.br/consultas_online/calibracoes.
Caso não encontre a calibração desejada, fale com a Central de relacionamento com o cliente pelo
e-mail ipt@ipt.br ou telefones 11 3767-4456 ou 11 3767-4091.
12. O que é calibração de instrumentos de medição?
Calibração é um conjunto de operações que estabelecem, sob condições especificadas e normalizadas, a
relação ente valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes aos padrões
utilizados. Ela é fundamental para assegurar que os instrumentos usados estejam dentro de critérios
aceitáveis que não prejudiquem a qualidade final dos produtos ou serviços. A frequência de calibração de
um instrumento de medição pode variar de acordo com o instrumento e a frequência de utilização.
http://www.ipt.br/consultas_online/calibracoes/por_material os equipamentos que são calibrados pelo
IPT.
13. O IPT faz reparos ou manutenção em instrumentos/equipamentos?
Não. É importante não confundir reparo e manutenções com calibração.
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MATERIAIS DE REFERÊNCIA
14. O que é um material de referência certificado?
De forma simples, é um material similar às suas amostras, muito homogêneo e estável e, que tem
propriedades muito bem conhecidas. Pode ser certificado ou não. Se for devidamente certificado (MRC)
ele é utilizado para validar os métodos de medição, calibrar instrumentos, verificar a proficiência de
medição entre grupos de laboratórios ou para estudar o comportamento de novos métodos.
15. Como faço para comprar Materiais de Referência?
Para adquirir materiais de referência entre em contato com o Laboratório de Referências Metrológicas
pelo e-mail vendanet@ipt.br.
Para saber mais acesse o link http://www.ipt.br/consultas_online/materiais_de_referencia.
16. Qual é o prazo de entrega dos materiais?
Caso opte pela entrega via SEDEX, o IPT libera os materiais em até 3 dias úteis. Os Correios entregam
em até 3 dias úteis no Brasil.
17. Como faço para comprar Areia Normal (material de referência)
Para aquisição de areia normal, entre em contato com o Laboratório de Materiais de Construção Civil,
pelos tels. (11) 3767-4162/4562, ou e-mail: areianb@ipt.br.
Para saber mais acesse o link http://www.ipt.br/solucoes/255.htm .
MESTRADO/CURSOS

18. Quais os cursos que o IPT oferece.
A área de ensino do IPT oferece diferentes modalidades de cursos de pós-graduação para saber quais
são acesse http://www.ipt.br/pos_graduacao_ipt
RECURSOS HUMANOS – Processos seletivos

19. Sou estudante de nível médio técnico e universitário, como faço para estagiar no IPT?
Para fazer estágio remunerado no IPT você deve se inscrever no processo seletivo na vaga
correspondente ao seu perfil pelo site: http://www.ipt.br/trabalhe/estagio
20. O IPT oferece oportunidade de estágio para pós-graduação?
O IPT oferece oportunidades por
meio do Programa Novos Talentos, acesse o site:
http://www.ipt.br/trabalhe/novos_talentos para verificar as datas de abertura de novos processos.
CONCURSO PÚBLICO

21. Como faço para trabalhar no IPT?
Por ser uma empresa pública todas as contratações são feitas por meio de concurso público. Acompanhe
pelo link http://www.ipt.br/trabalhe/concursos_publicos a abertura de concursos e se inscreva na vaga
compatível com sua formação.
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EMBRAPII
22. Que tipo de empresa pode participar da ação IPT-Embrapii?
Empresas industriais estabelecidas no Brasil (que possuam CNPJ) de qualquer porte
23. Quem concebe o projeto de P&D&I?
Os pesquisadores do IPT juntamente com a empresa estabelecem o escopo técnico que será
desenvolvido.

