RELEASE GERAL NUTEC
Vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), o Núcleo de
Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) é uma autarquia que compreende uma
megaestrutura com 14 laboratórios especializados e uma agência de inovação tecnológica, além de
diversos projetos nas áreas de energias renováveis, meio ambiente, automação industrial, construção
civil, química e alimentos e incubação de empresas. A instituição é também um espaço de
realização de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, acolhendo professores e alunos de
várias universidades.
Com mais de 27 mil clientes atendidos, o Nutec conta com certificações que garantem um nível de
excelência nos serviços tecnológicos prestados para iniciativa privada e instituições
governamentais, atendendo aos requisitos de sistemas de qualidade reconhecidos mundialmente.
O Nutec possui um sistema de gestão da qualidade certificado pela Fundação Vanzolini, com
referência na NBR ISO 9001:2015, assegurando a qualidade dos seus serviços prestados. Além
disso, segue os requisitos da norma ABNT ISO/IEC 17025:2017, com destaque para os laboratórios
de Química e Alimentos e Medidas Elétricas.
Em 2018 o Nutec assinou o termo de adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P),
comprometendo-se com a adoção de práticas com o objetivo de ter eficiência na atividade pública
enquanto promove a preservação do meio ambiente.
Hoje, a instituição tem uma carteira de iniciativas em andamento, além de variadas parcerias, entre
elas com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a
Petrobras, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), a
Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), Secretaria de Saúde (SESA), Universidade
Federal do Ceará (UFC), Banco do Nordeste (BNB), Assembleia Legislativa, entre outros. Realiza
ainda projetos cooperados com Alemanha, China e França.
A capacidade da instituição esta albergada em equipes de multiprofissionais de notórias
competências, especializadas para atender às necessidades do mercado dentro de um sólido padrão
de qualidade, atestado pelas certificações do CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do
Inmetro).
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