
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

 

INSPETOR DA QUALIDADE 
Período: 11 a 14 de Março de 2019 

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. Profissional com mais de dez anos de experiência, atuando em 
diversas áreas da Garantia da Qualidade. Consultor especialista de FMEA e PDCA. 

 
OBJETIVO: 

Capacitar inspetores para procederem a avaliação da qualidade dos produtos mediante verificação do cumprimento 
dos requisitos de qualidade e demais controles existentes na organização.   

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Histórico do sistema de controle da qualidade;  
- Normas ISO; 
- Fluxo de produção: Interação dos processos  
- Controle de qualidade de processo; 
- Inspeção de processo e procedimentos de produção; 
- Desenvolvimento de Check list; 
- Classificação de defeitos (desvios); 
- Postura diante da linha de produção; 
- Inspeção de Entrada (recebimento de matéria prima). 
- Inspeção no Processo.  
- Inspeção por área produtiva.  
- Tabela de Amostragem – NBR 5426 
- Identificação e disposição de Não-Conformidade/8.3 – ISO 9001. 
- Elaboração de Relatórios de Inspeção.  

 
INVESTIMENTO : R$290,00 – 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 

 

  


