
 

 

O DAMPI se reserva o direito de alterar esta programação, se necessário. 

  

 
A G O S T O / 2 0 2 2 

 

TREINAMENTO PERÍODO HORÁRIO INSTRUTOR(A) INVESTIMENTO C.H. 

KANBAN - SISTEMA DE 
CONTROLE DA PRODUÇÃO E DE 
MATERIAIS 

1º a 04 de Agosto 18 às 22h Marcos Afrânio R$290,00 16h 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS, 
HUMANAS & INTELIGÊNCIA 
RELACIONAL 

1º a 04 de Agosto 18 às 22h Adi Lancaster R$290,00 16h 

INTERPRETAÇÃO DA ISO 37301 
SISTEMA  DE GESTÃO DE 
COMPLIANCE 

08 a 11 de Agosto 18 às 22h Bruno Oliveira R$290,00 16h 

FMEA - AIAG - VDA - 1ª EDIÇÃO - 
NOVO 

08 a 11 de Agosto 18 às 22h 
Risoney 

Nascimento 
R$350,00 16 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  15 a 18 de Agosto 18 às 22h 
Cheila Oliveira, 

MSc 
R$290,00 16 

QUALIDADE NO 
RELACIONAMENTO COM O 
CLIENTE 

15 a 18 de Agosto 18 às 22h 
Paulo Fonseca, 

MSc 
R$290,00 16h 

METROLOGIA BÁSICA 22 a 25 de Agosto 18 às 22h Tayam Castilho R$320,00 16 

ISO 45001:2018 - GESTÃO DE 
SAÚDE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

22 a 25 de Agosto 18h às 22h 
Cheila Oliveira, 

MSc 
R$290,00 16 

NR 12 – SEGURANÇA NO 
TRABALHO EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

29 de Agosto a 1º 
de Setembro 

18h às 22h Henelito Nobre R$290,00 16h 

INSPETOR DA QUALIDADE 
29 de Agosto a 1º 

de Setembro 
18h às 22h 

Risoney 
Nascimento 

R$290,00 16h 



 

 
 

KANBAN - SISTEMA DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DE MATERIAIS 
Período: 1º a 04 de Agosto de 2022 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 16 horas 

 

INSTRUTOR: MARCOS AFRÂNIO ARAÚJO DA SILVA 
 MBA em Logística Internacional - Universidade Paulista 
 Graduado em Comércio Exterior - Universidade Paulista 
 Experiência de mais de dez anos na área de Logística 

 

 
OBJETIVO: 

Sensibilizar os administradores de estoque  quanto a importância da boa administração de estoques para manter a 
saúde financeira da organização. 

 
CONTÉUDO PROGRAMATICO: 

 O que é JIT  
 Just-in-Time;  
 JIT e o Kanban;  
 A evolução do Sistema Kanban;  
 Analise de Custos de produção; 
 PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção) com o Kanban;  
 Controle da produção com Kanbans;  
 Determinação do número de Kanbans;  
 Regras de funcionamento do Kanban;  
 Princípios do Sistema Kanban;  
 Tipos de Kanban;  
 Kanban nos diversos ambientes de produção (repetitiva, 

indústrias de processo, sob encomenda, projeto, etc.);  
 Vantagens do Kanban;  
 Pré-requisitos para o Kanban;  
 Kanban e MRP;  

 

INVESTIMENTO : R$290,00 – Duzentos e Cinquenta 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. 

 

  



 

 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS,  

HUMANAS & INTELIGÊNCIA RELACIONAL 
Período: 1º a 04 de Agosto de 2022 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 16 horas 

 

INSTRUTOR: ADI LANCASTER 
Formação como Practitioner de Neurociências do Comportamento Humano pela SBN/USP (SP); Formação em Processos de Neuroaprendizagem; 
Formação em Métodos Andragógicos de Ensino-Aprendizagem; Formação em Pedagogia Behaviorista de Ensino; Curso de Pedagogia 
Construtivista na otimização de métodos de ensino; Formação em Liderança Plena – pela escola de lideres, na tutela do Profo. Richard Danny; 
Consultor com larga experiência na área comportamental, tendo ministrado cursos e palestras em grandes empresas do Distrito Industrial e 
Comércio Varejista de Manaus. Coach habilitado em P.D.I and Life Coaching, Coach de Projetos de T&D. Practioner de Neurociências com 
Especialização em Neuroaprendizagem. Membro da ABTD – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Sessão I  –  Introdução ao Tema 

 Sensibilização para o relacionamento interpessoal;  

 Levantamento de expectativas.   

Sessão II  –  Auto conhecimento:  

 TESTE: Como eu sou na Prática das Relações Humanas? 

 Auto percepção: Como eu me percebo?  

 TESTE: Prazer em “conhecer-se”; 

 5 “AUTOS” da Felicidade: Auto ESTIMA, Auto 

PERCEPÇÃO, Auto CONFIANÇA, Auto LIDERANÇA e Auto 

MOTIVAÇÃO; 

 Exteropercepção: Como o outro me percebe?   

Sessão III  –  O Processo de Integração Humana  

 A Sintonia Positiva: Simpatia, Atração, Aproximação, 

Colaboração e Afeto.  

 A Sintonia Negativa: Antipatia, Aversão, Afastamento, 

Competição e Conflitos.   

 

 

Sessão IV  –  As Diferenças Individuais / Eu e o Outro: 

 Respeitar e Compreender as Diferenças Individuais; 

 Descobrir o seu perfil comportamental;  

 Entender os Diferentes Perfis Comportamentais: 

Relacional;  Analítico;  Experimental;  Impulsionador.  

 Padrões de Comportamentos desejáveis para lidar com 

os diferentes perfis; 

 Como lidar com pessoas difíceis?   
Sessão V  –  A Comunicação nas Relações Humanas: 

 Elementos na Comunicação; 
 A Comunicação Objetiva e Subjetiva; 
 Obstáculos à Comunicação; 
 A Arte de Saber Ouvir.   
Sessão VI  –  Integração de Pessoas no Trabalho: 

  1. A Importância do Comportamento assertivo (saber 
expressar com respeito o que pensa, sente e acredita); 

  2. A Importância do Comportamento Cooperativo 
(clareza de objetivos, vínculo de parceria, ativação  

 e sucesso compartilhado).   
Sessão VII  –  Encerramento do Curso: Incentivo aos 
padrões de comportamentos proposto 
 

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 

 
 
 



 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
Período: 15 a 18 de Agosto de 2022 

Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 16 horas 

INSTRUTORA: 

 CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA 
Engenheira ambiental, Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Docente dos Cursos de 

Pós Graduação em Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria Ambiental. Instrutora dos Cursos de Lead Assessor em 

ISO 9001/15, ISO 14001/15 e ISO 45001/18. Foi Auditora Líder, Consultora e Instrutora de Treinamentos em 

Qualidade, Meio Ambiente, Segurança Ocupacional pelo Bureau Veritas Certification (antigo BVQI). Atua no 

segmento de implementação, certificação e manutenção de sistemas de gestão há mais de 20 anos na área 

industrial, mineração, geração e distribuição de energia. 

 
OBJETIVO: 
Fornecer aos participantes subsídios para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 
industriais, da geração ao destino final. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Resíduos sólidos – definições e classificação conforme normas ABNT;  
 Cenário dos resíduos sólidos no Brasil;  
 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  
 Política dos 5 R’s; 
 Identificação dos resíduos gerados e processos associados; 
 Coleta Seletiva; 
 Acondicionamento, armazenamento e transporte de resíduos; 
 Tratamento e destinação de resíduos: compostagem, reciclagem, incineração, co-processamento, aterros 

sanitários, aterros industriais.  
 Inventário de resíduos sólidos;  
 Requisitos legais aplicáveis; 
 Trabalhos em equipe - estudos de casos. 

 

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. 
 
 

  



 

 
CÁLCULO DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

Período: 27 a 28 de Junho de 2022 
Horário: 18 às 22h 

C.H.: 8 horas 
INSTRUTOR: Tayam Castilho Santana  

possui formação técnica em “Mecânica” pela antiga Escola Técnica Federal do Amazonas (ETFAM) e atual Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas (IFAM) com registro no CRT-AM sob o número 0411369199. Já atua na área de metrologia há mais de 18 anos, tendo 

passagens por grandes empresas do PIM – Polo Industrial de Manaus – como Brasil Norte Bebidas “Franqueado Coca-Cola Manaus”, Samsung SDI 

Brasil, nas funções de Instrumentista e Metrologista, e em três laboratórios de Calibração na região de Manaus, sendo o último, onde atua desde 

2010 como sócio e fundador junto com sua esposa, a TK&K Treinamentos e Serviços Metrológicos. Atuando no segmento de calibração de 

instrumentos a partir de 2013, na TK&K participou ativamente da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade para certificação na ABNT NBR 

ISO 9001, onde recebeu a recomendação para certificação em 2015, tornando-se a primeira empresa na região norte do país a possuir certificação 

reconhecida nacionalmente para o escopo de “Calibração de Instrumentos de Medição em 6 Grandezas”. Possui também mais de 2000 horas em 

consultoria em Sistema de Gestão de Medição e já ministrou treinamentos na capacitação de mais de 5000 colaboradores em metrologia, 

confiabilidade metrológica e formação de inspetores da qualidade. Recebeu, em nome da TK&K, o prêmio “CIDADE DE MANAUS”, em outubro de 

2017, na categoria “Empresa do Ano”, por sua contribuição na disseminação da metrologia no estado do Amazonas e em especial no PIM. Autor 

do livro “Controle e Gerenciamento de Instrumentos de Medição”. Atualmente, exerce a função de Diretor e Gerente Técnico no Laboratório de 

Calibração “TK&K Treinamentos e Serviços Metrológicos”, onde também é instrutor e consultor em Sistemas de Gestão de Medição e 

Monitoramento, especificamente no requisito 7.6 na versão 2008 da ABNT NBR ISO 9001 e 7.1.5 da nova versão NBR ISO 9001:2015, Graduando 

dos Cursos de Licenciatura em Matemática e Gestão da Qualidade na UNIASSELVI. 

OBJETIVOS GERAIS - Capacitação do colaborador para exercer atividades que envolvam medição, monitoramento e 

calibração interna de instrumentos de medição especificamente na elaboração e análise crítica de certificados de 

calibração internos (calibração realizada pela própria organização). 

PÚBLICO-ALVO - Supervisores, técnicos e profissionais das áreas de planejamento e controle da produção, logística, produção 
e/ou áreas afins, que aplicam e necessitam compreender o funcionamento da logística e gestão de estoque. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução Geral a Metrologia e definição de Grandezas e Unidades de Medida; 

 Conceitos fundamentais e terminologias do VIM (Vocabulário de Metrologia Internacional); 

 Calculo de Incerteza de Medição, Procedimento de Calibração, Registro de Medições, Padrões de Trabalho; 

 Avaliação Prática e Teórica. 

INVESTIMENTO: R$240,00 – Duzentos e Quarenta 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 

 



 

 
ISO 45001:2018 - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Período: 22 a 25 de agosto de 2022 
Horário: 18 às 22h 

C.H.: 16 horas 
 

INSTRUTORA: CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA 

Engenheira ambiental, Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Docente dos Cursos de Pós Graduação 
em Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria Ambiental. Instrutora dos Cursos de Lead Assessor em ISO 9001/08, ISO 14001/04 e 
OHSAS 18001/07. Foi Auditora Líder, Consultora e Instrutora de Treinamentos em Qualidade, Meio Ambiente, Segurança 
Ocupacional pelo Bureau Veritas Certification (antigo BVQI). Atua no segmento de implementação, certificação e manutenção de 
sistemas de gestão há mais de 13 anos na área industrial, mineração, geração e distribuição de energia. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Introdução a Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho;  

 A estrutura de alto nível – Anexo SL;  

 Estudo dos Requisitos da ISO 45001:2018;  

 Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles operacionais;  

 Implantação dos requisitos da ISO 45001:2018; 

 Exercícios e estudo de caso. 

 
 
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. 

  



 

 
 

METROLOGIA BÁSICA 
Período:  22 a 25 de Agosto de 2022 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 16 horas 

 

 
 
INSTRUTOR:. TAYAM CASTILHO SANTANA 
Técnico em Mecânica CRT-AM 0411369199 – IFAM. Atua na área de metrologia há mais de 18 anos com larga experiência no Pólo 

Industrial de Manaus. Recebeu, o prêmio “CIDADE DE MANAUS”, em outubro de 2017, na categoria “Empresa do Ano”, por sua 

contribuição na disseminação da metrologia no estado do Amazonas. Autor do livro “Controle e Gerenciamento de Instrumentos de 

Medição”. Graduando dos Cursos de Licenciatura em Matemática e Gestão da Qualidade na UNIASSELVI. 

 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução Geral a Metrologia; 

 História da Metrologia e origem do Controle de Qualidade; 

 Definição de termos: “Metrologia, Medição, Instrumentos, Grandeza e Unidades”; 

 Seleção correta de instrumentos de medição; 

 Principais fatores que contribuem para erros de medição: “Temperatura, umidade, Vibração, Procedimento, Operador, erro de paralaxe e 

outros”; 

 Definição de Exatidão e Precisão; 

 Definição e Prática com os principais instrumentos Dimensionais: Escala Graduada e Trenas, Paquímetros, Micrômetros, Relógios 

Comparadores e Apalpadores e Transferidor de Ângulo; 

 Exercícios Práticos com Instrumentos de Medição e Avaliação Prática e Teórica. 

 
INVESTIMENTO : R$320,00 – Trezentos e Vinte 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 frequencia.  
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. 

 

  



 

 

 

NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Período: 29 de Agosto a 1º de setembro de 2022 

Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 16 horas 
 

INSTRUTOR: RAIMUNDO HENELITO NOBRE MALAGUETA JUNIOR 
É graduado em Engenharia Elétrica, pela Escola Superior de Tecnologia – UEA. Possui especialização em Engenharia de Segurança 
do Trabalho – UEA, Ergonomia Produto e Processo - Faculdade Ávila. Larga experiência como Engenheiro de Segurança do Trabalho 
em diversas empresas do Distrito Industrial 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Princípios Gerais; 
 Arranjo Físico e Instalações; 
 Instalações e Dispositivos Elétricos; 
 Dispositivos de Partida, acionamento e parada, Sistemas de Segurança; 
 Dispositivos de Parada de Emergência; 
 Meios de acesso permanentes, Componentes Pressurizados Transportadores de Materiais;  
 Aspectos Ergonômicos, Riscos Adicionais, Manutenção, Inspeção, Preparação, Ajustes e Reparos, Sinalização;  
 Manuais Procedimentos de Trabalho e Segurança;  
 Capacitação outros Requisitos Específicos de Segurança, Disposições Finais. 
 H.R.N. (Hazard Rating Number), Categoria de Risco e Inventário das Máquinas. 

 

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. 

  



 

 
INSPETOR DA QUALIDADE  

Período: 29 de Agosto a 1º de Setembro de 2022 
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 vinte 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 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. 

 


