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Análise de cenários, análise de riscos ...
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E agora?

Um treinamento desenvolvido para capacitar os participantes a
interpretar e executar auditorias conforme os requisitos da Norma.
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Vamos prepará-lo para analisar cenários e
introduzir o conceito de análise de riscos ao
seu Sistema de Gestão da Qualidade.
Módulo 1 - Interpretação da norma








Objetivos do Curso

CERTIFICAÇÃO
Nosso treinamento
de Interpretação e
Formação de
Auditores Internos
ISO 9001:2015 tem
formado
profissionais
reconhecidos no
Mercado, sendo
um treinamento
dinâmico e que
desenvolve o
conhecimento
junto aos alunos.

O curso de Interpretação e Formação de Auditores Internos NBR ISO 9001:2015 tem o objetivo de
capacitar o aluno a entender e interpretar os critérios e requisitos normativos e as alterações que
houveram na nova versão. Será introduzido ao contexto de sistemas de gestão os conceitos de
análise de cenários e análise de riscos. Ao término do curso, os participantes terão condições de
executar auditorias internas e verificar a conformidade do sistema de gestão com os requisitos
determinados pela norma.

Nosso Jeito
Contamos com profissionais que alinham o conhecimento teórico com práticas determinadas por
cases reais da indústria. Nosso método prevê a orientação teórica dos tópicos e ferramentas
envolvidas no processo de análise e solução de problemas e exercícios práticos para a fixação da
metodologia. Usamos em nossos treinamentos:
 Cases Práticos;
 Exercícios;
 Instrutores com conhecimento prático.

A Qualytool
Fundada em 1999 a Qualytool é habilitada para preparar profissionais com alta performance nos
resultados nas áreas estratégicas e operacionais das organizações.

Profissionais
Todos os instrutores têm um vasto conhecimento em gestão estratégica de negócios, sistemas de
gestão da qualidade, gestão de riscos e segurança da informação, com foco em suas vivencias
proporcionam um melhor entendimento do método e aplicação prática.





Conceitos Gerais.
Razões e Benefícios da Implantação.
Estrutura da ISO 9001.
Vocabulário.
Análise e interpretação dos requisitos - Conceitos Gerais.
Razões e Benefícios da Implantação.
NOVA estrutura da ISO 9001:2015;
1. Escopo
2. Referência Normativa
3. Termos e Definições
4. Contexto da Organização
5. Liderança
6. Planejamento
7. Suporte
8. Operação
9. Avaliação de Desempenho
10. Melhoria
Correlação de requisitos: ISO 9001:2008 x ISO 9001:2015 (requisitos alterados)
Vocabulário auditores/auditorias
Requisitos para auditores e auditorias.

Módulo 2 - Conceitos de Auditoria conforme a ISO 19011








Objetivos do programa de auditoria.
Auditoria de produto, processo e sistemas.
O papel do Auditor.
Planejamento da Auditoria.
Abrangência.
Programação e Responsabilidade.
Composição do grupo auditor.

Módulo 3 - Aplicação da Auditoria












Execução da auditoria.
Relacionamento auditor X auditados.
Conduta do auditor.
Coleta de dados: evidências e interferências.
Descrição de não conformidades.
Preparação do relatório de auditoria.
Apresentação.
Definição das ações corretivas.
Elaboração do Plano de Ação.
Acompanhamento das ações corretivas.
Avaliação das ações corretivas.

Porque Cursar?
A metodologia de Treinamento
para
a
certificação
de
Interpretação e Formação de
Auditores Internos ISO 9001 une
alta qualificação dos instrutores
com um método de ensino
focado na Prática e guiado pelas
melhores práticas mundiais.
Usamos
em
nossos
treinamentos:
 Cases Práticos;
 Exercícios;

Faça já a sua
inscrição.
Vagas limitadas!
054 3025 6363
qualytool@qualytool.com
Dias 13/04/2016 e 20/04/2016
Horário:
08:15h às 12:00
13:30h às 17:30
CARGA HORÁRIA: 16 horas
VALOR DA INSCRIÇÃO:
R$490,00 por aluno

