
 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
Período: 04 a 06 de Fevereiro de 2020 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 12 horas 

INSTRUTOR:. RISONEY DA SILVA NASCIMENTO 
 Especialista Green Belts (Fundação de Desenvolvimento Gerencial – FDG); 

 Auditor de Sistemas de 

  Gestão Integrado e Auditor Líder da OHSAS 18000;   

 Consultor Especialista de FMEA, PDCA, ... 

 Profissional com mais de 15 anos de experiência em Empresas Multinacionais, atuando em diversas áreas da Garantia da Qualidade, 
dentre elas: Inspeção de Matéria prima e produto acabado, tratativas de problemas com os Fornecedores, Informações de Campo; 
Líder de CCQ. 

 

OBJETIVO: 
Fornecer uma visão geral e abrangente das Ferramentas da Qualidade recomendadas pelas Normas ISO para dar apoio à Melhoria 

Contínua e buscar soluções para a causa raiz durante as análises de causa, através dessas ferramentas de apoio. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. DEFINIÇÕES 
1.1. O que é Qualidade total 
1.2. Eficaz, Eficiente e Efetivo 
1.3. O que é Disposição e abrangência 
1.4. Não conformidade e produto não conforme 
1.5. Requisito 10.2 – Controle de produto não conforme 
2. AS SETE FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
2.1. Diagrama de causa e efeito ou Espinha de peixe ou Ishikawa  
2.2. Brainstorming  
2.3. Diagrama de Pareto  
2.4. Folha de verificação 
2.5. Estratificação  
2.6. Histograma  
2.7. Diagrama de dispersão  
2.8. Gráfico de controle  
2.9. Ferramenta 5W2H 
2.10. Ferramenta G.U.T (Gravidade, urgência e tendência) 
3. EXERCÍCIOS 
3.1. Realização de exercícios para cada exemplo das ferramentas e após cada ciclo do conteúdo programático. 

 

INVESTIMENTO: R$250,00 – Duzentos e cinquenta reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 100% de frequência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o número 

total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 


