
 

FMEA – Análise do Modo e Efeito das Falhas 
Período: 20 a 23 de Janeiro de 2020 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 16 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: 
Capacitar os participantes a entenderem e utilizarem um importante método ligado à garantia da qualidade e análise de falhas em 
produtos e processos. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1º MÓDULO 
 Histórico 
 Introdução ao FMEA 
 Objetivos do Curso 
 Conceito de FMEA 
 Tipos de FMEA 
 Quando aplicar 
 O Cliente 
 Funcionamento do FMEA 
 Elementos Básicos 
 Benefícios 
2º MÓDULO 
 Construção do FMEA 
3º MÓDULO 
 Interpretação e acompanhamento do FMEA 

4º MÓDULO 
 Tornando o FMEA mais eficiente 
 A equipe de FMEA e a dinâmica de equipe 
 Informações de entrada para o FMEA 
5º MÓDULO 
 Implementação do FMEA 
6º MÓDULO 
Principais mudanças do FMEA 5º Edição – Draft 
1) Abordagem em Seis Etapas 
2) Forma de Preenchimento do FMEA Report 
3) Alteração das Tabelas de Pontuação: 

Tabelas de Severidade 
Tabelas de Ocorrência 
Tabelas de Detecção 

4) Uso do NPR para Ações Recomendadas 
 
 

 
INVESTIMENTO : R$270,00 – Duzentos e setenta 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, 80% de freqüência.  
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. 

 


