
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

TEMPOS E MÉTODOS 
Período: 25 de Fevereiro a 1° de Março de 2019 

Horário: 18 às 22h 

C.H.: 20 horas 

 
INSTRUTOR: TEDDY EWERTON MORAIS PEREIRA 
 Larga experiência na Indústria em Empresas Multinacionais de grande porte, tendo atuado em áreas de Produção, 

Desenvolvimento de Produtos, bem como gestão de pessoas e processos; 
 Coordenou implantação de metodologias de Manufatura Enxuta, Projetos de Melhorias e Seis Sigma; 
 Black Belt & Six Sigma 

 Executive MBA Project Management, Project Management - University of California, Irvine 

 MBA Executive International, Management Projects, Fundação Getúlio Vargas 

 Especialização em Marketing e MBA Negócios e Administração   - CIESA 

 Graduado em Eletrônica, Universidade Estadual do Amazonas 

 
OBJETIVO: 
Formação de Analistas de Tempos e Métodos, disseminando técnicas para Cronometragem de processos, balanceamento 

de linha, cálculo de capacidade de produção e necessidade de mão-de-obra, projetos de produção e racionalização do 

trabalho. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Introdução 

 Sistemas de Cronometragem 

 Métodos de leitura de cronômetro 

 Composição do Tempo Padrão 

 Tolerâncias 

 Produtividade X Produção 

 Eficiência X Eficácia 

 Balanceamento de Linha 

 Método X Processo 

 Racionalização/Otimização de Processo 

 Curva de Aprendizagem 

 Projeto de Lay Out  
 

MATERIAL: Cada participante deverá trazer calculadora e cronômetro digital. 

 
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: 

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 frequência.  
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. 

  

http://www.linkedin.com/vsearch/f?keywords=Black+Belt&trk=profile-skill-section
http://www.linkedin.com/vsearch/f?keywords=Six+Sigma&trk=profile-skill-section
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Project+Management&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/edu/school?id=17947&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Management+Projects&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/edu/school?id=19924&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Marketing%2FMarketing+Management&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=BUSINESS+AND+ADMINISTRATION&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=CENTRO+INTEGRADO+DE+ENSINO+SUPERIOR+-+CIESA&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=Universidade+Estadual+do+Amazonas&trk=prof-edu-school-name

