
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

LEAN MANUFACTURING 
Período: 18 a 21 de Fevereiro de 2019. 

Horário: 18 às 22h 
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: 
Redução dos sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, 
inventário, movimento e defeitos). Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo de 
produção diminuem. As ferramentas "lean" incluem processos contínuos de análise (kaizen), produção "pull" (no 
sentido de kanban) e elementos/processos à prova de falhas (Poka-Yoke). 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Conceitos e objetivos do Lean Manufacturing; 
 Os principais desperdícios de produção e como identificá-los; 
 Principais ferramentas do Lean Manufacturing; 
 Simulação de um sistema tradicional de produção (produção empurrada); 
 Simulação de um fluxo contínuo de produção; 
 Simulação de um sistema puxado de produção; 
 Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM - Value Stream Mapping); 
 Visão e comportamento enxuto na indústria; 
 Preparação para a prática. 

 
 

INVESTIMENTO: R$290,00 – Duzentos e Noventa reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

8. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
9. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de freqüência.  
10. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou 

minissaia. 
11. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
12. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o 

número mínimo de participantes inscritos. 
13. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que 

será cobrado o número total de inscritos no treinamento. 
14. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos! 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaizen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poka-Yoke

