
 

FORMAÇÃO DE AUDITOR DO SGQ – ISO 9001:2015 
Período: 20 a 24 de Janeiro de 2020 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 20 horas 

 

PRÉ-REQUISITO: 

Ter conhecimento prévio da NBR ISO 9001:2015. 

 

OBJETIVO: 

Capacitar os participantes com o conhecimento dos novos requisitos da Norma ISO 9001:2015 e as diretrizes para as 

auditorias de sistema de gestão de acordo  com a Norma ISO 19011:2018 e suas mudanças, formando os treinandos 

em auditores internos do SGQ. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Módulo I  –  Overview da norma ISO 9001:2015 através de exercícios e debates 

Módulo II  –  Diretrizes para Auditoria de Sistema de Gestão de acordo com NBR ISO 19011:2018  

Módulo III  –  Redação de Relatórios de Não-Conformidades  

Módulo IV  – Exercícios de teoria da Normas e práticas de auditorias internas. 

Módulo V  – Anexo (texto da Normas ISO 9001:2015)  

Módulo VI – Exame final. 

 

 
INVESTIMENTO : R$310,00 – Trezentos e dez 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. No curso de Formação de Auditor Interno do SGQ, os participantes serão submetidos à avaliação escrita no final do 

treinamento e terão direito ao certificado como Auditor, aqueles que obtiverem nota igual ou superior à sete, além da 
frequência mínima de 80% em sala de aula. 

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. 

 

  


