
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DO SGI  

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 
Período: 04 a 13 de Fevereiro de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 32 horas 

 

INSTRUTOR: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA 
Bacharel em Administração de Empresas, Cursando MBA em Gerenciamento de Projetos, Auditor Líder na NBR ISO 9001:2008 e NBR 
ISO 14001:2004, Consultor e Instrutor em Sistema de Gestão Integrada e Planejamento Estratégico. Atua na implementação e 
manutenção de Sistemas de Gestão há 09 anos em indústrias de médio e grande porte, e em Órgãos Públicos do Governo Estadual. 
Sendo desde 2009, membro da bancada examinadora do Programa Qualidade Amazonas (PQA). Atualmente exerce função de 
Coordenador da Implantação e Manutenção do Sistema de Gestão em 24 órgãos do Governo Estadual. 
 

OBJETIVO: 

Capacitar os participantes com o conhecimento para leitura e interpretação dos novos requisitos e a formação de auditor interno 

de sistemas de gestão integrado de acordo com as Normas ISO’s 9001:2015, 14001:2015 e 19011:2012.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Módulo I (NBR ISO 9001:2015) – Principais mudança da versão 2015, Introdução: generalidades, princípios da gestão da 

qualidade, abordagem de processo, ciclo Plan, Do, Check, Act, mentalidade de risco e relacionamento com outras normas de 
sistemas de gestão. - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos: 1. Escopo, 2. Referência normativa, 3. Termos e 

definições, 4. Contexto da organização, 5. Liderança, 6. Planejamento, 7. Apoio, 8. Operação, 9. Avaliação de desempenho e 
10 Melhoria; 

 Módulo II (NBR ISO 14001:2015) - Principais mudança da versão 2015, Introdução: histórico, objetivo de um SGA, fatores 
de sucesso, ciclo Plan-Do-Check-Act, conteúdo da Norma. - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações 
para uso: 1. Escopo, 2. Referência normativa, 3. Termos e definições, 4. Contexto da organização, 5. Liderança, 6. 

Planejamento, 7. Apoio, 8. Operação, 9. Avaliação de desempenho e 10 Melhoria; 

 Módulo III (NBR ISO 19011:2012) - Seção 3. Termos chaves e definições; Seção 4. Princípios da auditoria; Seção 5. 

Gerenciamento do programa de auditoria; Seção 6. Realização da auditoria; Seção 7. Competência e avaliação de auditores; 
Anexo A. Ilustra a aplicação das diretrizes na Seção 7 para diferentes disciplinas; Anexo B. Orientação adicional para auditores 
sobre o planejamento e realização de auditorias; 

 Módulo IV  Redação de Relatórios de Não Conformidades; 

 Módulo V   Exercícios e estudo de casos; 

 Módulo VI  Anexos (texto completo das Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015). 
 

INVESTIMENTO : R$410,00 – Quatrocentos 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 média igual ou superior à sete, além 
da freqüência 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 

  


