
 

 

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

  

 
J U N H O    &    J U L H O/ 2 0 2 2 

 

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

LOGÍSTICA BÁSICA 06 a 09 de Junho 18 às 22h Marcos Afrânio R$290,00 16h 

LEITURA E IMPLEMENTAÇÃO DA 
ISO 9001:2015 

06 a 09 de Junho 18 às 22h  
Cheila Olivera, 

MSc 
R$290,00 16h 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE 13 a 15 de Junho 18 às 22h 
Risoney 

Nascimento 
R$270,00 12h 

GESTÃO DO TEMPO 13 a 15 de Junho 18 às 22h Adi Lancaster R$270,00 12h 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DE MATERIAIS 

20 a 23 de Junho 18 às 22h Marcos Afrânio R$290,00 16h 

LEITURA E IMPLEMENTAÇÃO DA 
ISO 14001:2015 

20 a 23 de Junho 18 às 22h  
Cheila Olivera, 

MSc 
R$290,00 16h 

CONTROLE ESTATÍSTICO DO 
PROCESSO – CEP 

27 a 30 de Junho 18 às 22h 
Risoney 

Nascimento 
R$290,00 16h 

CONFIABILIDADE METROLOGICA 
COM ANÁLISE CRÍTICA DE 
CERTIFICADOS 

28 a 30 de Junho 
18h30 às 

21h30 
Tayam Castilho 

Santana 
R$270,00 12h 

ARMAZENAGEM E 
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

04 a 07 de Julho 18 às 22h Marcos Afrânio R$290,00 16h 

INTERPRETAÇÃO DA ISO 37001 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
ANTISSUBORNO 

04 a 07 de Julho 18 às 22h Bruno Oliveira R$290,00 16h 

CHEFIA & LIDERANÇA 11 a 14 de Julho 18 às 22h Adi Lancaster R$290,00 16h 

TRATAMENTOS TÉRMICOS DOS 
AÇOS – FUNDAMENTOS E 
ASPECTOS PRÁTICOS 

12 e 13 de Julho 15 às 21h Shun Yoshida R$1.150,00 12 

FORMAÇÃO DE INSTRUTORES E 
MULTIPLICADORES DE 
TREINAMENTO 

18 a 22 de Julho 18 às 22h Adi Lancaster R$320,00 20 

ADMINISTRANDO ESTOQUE E 
PROCESSOS ADEQUADAMENTE 

18 a 21 de Julho 18 às 22h Marcos Afrânio R$290,00 16h 



 

 

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

  

 
J U L H O      &    A G O S T O/ 2 0 2 2 

 

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

INTRODUÇÃO À INDÚSTRIA 4.0 – 
O FUTURO DA INDÚSTRIA 

20 e 21 de Julho 8 às 17h 
Iremar Bezerra, 

Msc 
R$470,00 16 

GERENCIAMENTO DA MUDANÇA 25 a 28 de Julho  18 ás 22h Adi Lancaster R$290,00 16 

CÁLCULO DE INCERTEZA DE 
MEDICAO 

27 e 28 de Julho 18h às 22h 
Tayam Castilho 

Santana 
R$240,00 8h 

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 



 

 
LOGÍSTICA BÁSICA 

Período: 06 a 09 de Junho de 2022 
Horário: 18 às 22h 

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 

 
OBJETIVOS GERAIS - Ao concluir o treinamento o instruendo estará apto para aplicar as técnicas de logística e gestão de estoque. 

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 

 Logística integrada - suprimentos, manufatura, distribuição e transporte; 
 Armazenamento de materiais, organização, sistemas de manuseio e movimentação de materiais e layout; 
 Tipos de estoques quanto a suas características e importância; 
 Classificação e codificação de materiais, códigos de barras (Padrão EAN); 
 Processo de recebimento de materiais, tipos de inspeção de recebimento, critérios para inspeção de recebimento, 

avaliação de fornecedores, separação e expedição de materiais; 
 Sistemas de localização de materiais, endereçamento; 
 Métodos de controle de estoques, Kanban, FIFO, Ponto de Pedido, classificação ABC, contagem rotativa e estoque de 

segurança; 
 Cálculo das necessidades de materiais no MRP, árvore do produto; 
 Indicadores: giro de estoque, índice de acurácia, nível de serviço. 

 

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 

 

  



 

 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
Período: 13 a 15 de Junho de 2022 

Horário: 18 às 22h 

C.H.: 12 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: 
Fornecer uma visão geral e abrangente das Ferramentas da Qualidade recomendadas pelas Normas ISO para dar apoio à Melhoria 

Contínua e buscar soluções para a causa raiz durante as análises de causa, através dessas ferramentas de apoio. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. DEFINIÇÕES 
1.1. O que é Qualidade total 
1.2. Eficaz, Eficiente e Efetivo 
1.3. O que é Disposição e abrangência 
1.4. Não conformidade e produto não conforme 
1.5. Requisito 10.2 – Controle de produto não conforme 
 

2. AS SETE FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
2.1. Diagrama de causa e efeito ou Espinha de peixe ou Ishikawa  
2.2. Brainstorming  
2.3. Diagrama de Pareto  
2.4. Folha de verificação 
2.5. Estratificação  
2.6. Histograma  
2.7. Diagrama de dispersão  
2.8. Gráfico de controle  
2.9. Ferramenta 5W2H 
2.10. Ferramenta G.U.T (Gravidade, urgência e tendência) 
 

3. EXERCÍCIOS 
3.1. Realização de exercícios para cada exemplo das ferramentas e após cada ciclo do conteúdo programático. 

 

INVESTIMENTO: R$270,00 – 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, 100% 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. 

  



 

 
GESTÃO DO TEMPO 

Período: 06 a 09 de Junho 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. 

 

OBJETIVOS: 
O participante deste curso aplicará seus conhecimentos em qualquer ramo de atividade, aumentando sua produtividade, melhorando sua 

qualidade de vida por meio de mudanças de hábitos, como realizar suas atividades dentro dos prazos combinados, organizar de forma equilibrada 

seu tempo entre a vida profissional e a vida pessoal, conduzindo seu dia a dia com mais tranquilidade e menos estresse e na entrega dos 

resultados da empresa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 Você realmente sabe como está usando seu tempo? 
 Três princípios gerenciais clássicos de administração de tempo; 
 Alguns passos para gerenciar seu tempo com maior eficácia; 
 Como priorizar assuntos; 
 Ordem que traz o Progresso – Organize sua mente, sua mesa, sua agenda e tudo que pode otimizar seu trabalho; 
 Entenda a dinâmica de cada atividade e aprenda a definir tempo de execução; 
 Planejamento; 
 Delegação; 
 Em que usar o tempo ganho? 
 Como fazer reuniões produtivas? 
 Técnicas e ferramentas que propiciam melhor gerenciamento do tempo; 
 Estabelecendo prioridades entre o que é importante, urgente e circunstancial; 
 Promovendo mudanças de atitude em relação à gestão do tempo; 
  A importância de estabelecer metas pessoais e profissionais para otimizar tempo e energia. 

 
INVESTIMENTO: R$27,00 – 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 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 

 

  



 

 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

Período: 20 a 23 de junho 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: 
Definir o papel e objetivos do PCP e suas relações com as demais áreas da organização, apresentando as técnicas fundamentais para o 
planejamento, programação e controle da produção. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Definição do conceito de planejamento. 

 O papel do Planejamento de Produção no contexto do 
Planejamento Industrial. 

 Planejamento de longo, médio e curto prazo. 

 As funções, atividades e objetivos do PCP. 

 Conceitos Fundamentais de Gestão de Estoques.  
 Classificação ABC;  
 Cálculo do Estoque de Segurança;  
 Método de Reposição pelo Ponto de Pedido;  

 Planejamento de Produção.  
 Considerações sobre o planejamento e programação da 

produção nos diversos sistemas produtivos;  
 Estratégias básicas de produção;  
 Características dos diversos ambientes produtivos;  
 Planejamento de produção nos diversos ambientes 

produtivos;  
 MPS - Programa Mestre de Produção;  

 

 Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP).  
 Modelo para o cálculo das necessidades de materiais;  
 Estrutura de produtos;  
 Cálculo das Necessidades Brutas e Líquidas;  
 Lógica de Cálculo do MRP;  
 Cuidados necessários na definição dos parâmetros de 

planejamento;  

 Planejamento dos Recursos de Produção (MRP II).  
 Conceitos e definições;  
 Verificação da Capacidade de Produção;  
 Dimensionamento de recursos diretos (mão de obra, 

matéria prima e equipamentos);  

 Estudos de caso e exercícios práticos 

 

 

 

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 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. 

  



 

 

CEP - CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO  
Período: 27 a 30 de Junho 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 os participantes com o conhecimento das ferramentas estatísticas, aplicadas ao Controle Estatístico de 
Processo entendendo e fazendo principalmente a montagem, interpretação e aplicação prática das cartas de controles 
de variáveis e atributos, aplicáveis nas inspeções de recebimento de materiais e no controle dos processos industriais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Conhecimento e aplicação de matemática básica com uso de calculadora. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceito e importância do controle de processos;  
2. Revisão dos conceitos básicos de estatística aplicada ao CEP  
3. Conceitos de Causas Especiais e Comuns.  
4. Conceito de Variação 
5. Monitorando processos com métodos estatísticos 
6. Amostragem e distribuição de frequências 
7. Histogramas 
8. Identificação de variáveis e atributos a serem controlados  
9. Interpretação de carta de controle por variáveis  
10. Interpretação de carta de controle por atributos  
Exercícios práticos 

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. 
  



 

 

  



 

CONFIABILIDADE METROLÓGICA COM ANÁLISE DE CERTIFICADOS 
Período: 28 a 30 de Junho de 2022 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 12 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. 
 

OBJETIVO  
Capacitação do colaborador para exercer atividades que envolvam análise crítica de certificados de calibração e desenvolver 

metodologias de controle e gerenciamento de instrumentos de medição. 
 

PÚBLICO ALVO 
Estudantes, Técnicos, Engenheiros da área de Qualidade e/ou Metrologia, ou de áreas correlacionadas, assim como colaboradores 

de empresas privadas, publicas, e ou de serviços, estudantes de qualquer curso de graduação e técnico e ainda interessados no 

assunto com desejáveis noções básicas de Metrologia e Matemática Básica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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

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

 Sistema Metrológico Mundial (BIPM, NIST, PTB, NPL, INMETRO, RBC, RBLE); 

 Tipos de Laboratorios (Acreditados, Certificados e c/ Padrões Rastreados); 

 Seleção Correta de Instrumentos de medição e periodicidade de calibração 

 Definição e interpretação dos termos: Calibração x Aferição x Ajuste x Manutenção x Verificação 

 Interpretação do Requisito 7.1.5 da NBR ISO 9001; 

 Determinação de Tolerâncias de Processo e Critérios de Aceitação dos Instrumentos; 

 Confiabilidade Metrológica e Validação e Análise Crítica de Certificados conforme ABNT NBR ISO IEC 17025 
 

METODOLOGIA APLICADA 

Aplicação do conhecimento através de aulas utilizando o material didático recomendado pelos principais auditores e consultores 

de requisito de medição e monitoramento das normas de sistema de gestão.  
 

INVESTIMENTO : R$270,00 – 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, 100% 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. 

 

 



 

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 
Período: 04 a 07 de Julho de 2022 

Horário: 18 às 22h 
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: 

A Armazenagem e Movimentação de Materiais têm ganhado enorme importância dentro das empresas, dado ao acúmulo significativo 

de estoques e a necessidade de racionalizar os investimentos e otimizar espaço físico. 

O curso apresenta uma visão moderna, prática e objetiva a respeito da gestão e operação de armazenagem e movimentação de 

materiais, que permitirá aos profissionais da área e a quem se interessa em ingressar neste setor, a tomada de decisões corretas, 

que impactarão positivamente no aumento de produtividade e na melhora do nível de serviços prestados aos Clientes internos e 

externos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 AS 5 VANTAGENS DA LOGÍSTICA 

 A vantagem da Tempestividade 
 A vantagem da Velocidade 
 A Vantagem da Flexibilidade 
 A Vantagem da Qualidade 
 A Vantagem da Produtividade 

 EQUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 CONCEITO BÁSICO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 ACIDENTES NA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 MANUSEIO, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

 OBJETIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 FUNÇÕES BASICAS DA EMBALAGEM 

 DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL DA EMBALAGEM 

 SÍMBOLOS DE MANUSEIO DE MATERIAIS 

 CORES MUNDIAIS DE EMBALAGEM 

 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 RÓTULOS DE RISCO  

 SÍMBOLOS DE RISCO 

 TIPOS DE EMPILHAMENTO 

 RESISTÊNCIAS DAS EMBALAGENS DURANTE A 
ARMAZENAGEM OU ESTOCAGEM 

 UNITIZAÇÃO DE CARGAS 

 

 VANTAGENS DA UNITIZAÇÃO DE CARGAS 

 DEFINIÇÃO DE PALETES 

 ESCOLHA DO TIPO DE PALETE 

 CALCULO DE NECESSIDADE DE PALETES 

 A CHAVE PQRST PARA SOLUÇÕES DA ARMAZENAGEM 

 LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM 

 CALCULO BASE PARA VERIFICAÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE DE ÁREA PARA ARMAZENAGEM 

 TIPOS DE EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE 
MATERIAIS 

 CALCULO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAGEM 

 ENDEREÇAMENTO DO ESTOQUE 

 CUSTOS DE ARMAZENAGEM 

 CUSTOS DE ESTOCAGEM 

 SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO  

 TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE 
MATERIAIS 

 UTILIZAÇÃO CUBICA E ACESSIBILIDADE 

 EXERCÍCIOS 

 

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 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. 

 

 

 



 

CHEFIA E LIDERANÇA 
Período: 11 a 14 de Julho de 2022 

Horário: 18 às 22 horas 
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. 
 

OBJETIVO: 
 Ensinar como usar a CNV para lidar com os desafios de comunicação mais comuns do ambiente de trabalho; 
 Usar a CNV para melhorar a produtividade de indivíduos e equipes; 
 Lidar de maneira eficaz com conversas difíceis; 
 Ensinar o participante a comunicar-se de forma simples, clara e objetiva para tornar o trabalho positivo e produtivo;  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Ponto de Partida; 

 O que é Liderança; 

 Percepção e Motivação; 

 Liderança e Essência; 

 Missão, Visão e Valores do Líder; 

 Quais as características de um bom líder; 

 Pilares da boa Liderança; 

 Liderança e Resultado; 

 Comunicação Eficaz; 

 Feedback ; 

 Delegação; 

 Líder de Si mesmo; 

 O que pode levar um líder a fracassar? 

 Assumindo o comando. 

 

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 

 



 

TRATAMENTO TÉRMICO DOS AÇOS  
FUNDAMENTOS E ASPECTOS PRÁTICOS  

Dias  12 e 13 de Julho de 2022 
Horário: 15 às 21h 

C.H. 12h 
 

INSTRUTOR:  SHUN YOSHIDA 
Gerente de Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais conceituados profissionais, de Tratamento Térmico, autor de vários  artigos 
técnicos publicados em diversas mídias especializadas, tais como: Revista Ferramental, Revista Corte e Conformação, Revista Metalurgia e 
Materiais, site Usinagem Brasil, Industrial Heating, entre outros, Shun Yoshida é Engenheiro Metalurgista formado pela ESCOLA POLITÉCNICA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, especializado em processos e tecnologia de Tratamentos Térmicos e de Superfície para Ferramentas, Moldes e 
Matrizes. Atualmente exerce o cargo de Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado do Grupo Combustol & Metalpó. 
 
PÚBLICO-ALVO:  
Para um melhor aproveitamento do treinamento, sugerimos que o público participante seja engenheiro(a), técnico(a) ou tenha atuação direta 
ou indireta na área de tratamentos térmicos e superficiais  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

MÓDULO 01: NOÇÕES BÁSICAS DA METALURGIA DOS AÇOS 

 Definições; 

 Obtenção; 

 Correlação microestrutura x propriedades; 

 Efeito dos elementos de liga; 

 Transformação de fases noções de curvas TTT. 
 
MÓDULO 02: FUNDAMENTOS DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 Definições; 

 Objetivos fundamentais; 

 Tipos e características: Alívio de tensões, Recozimento, 
Normalização, Esferoidização, Tempera e Revenido, 
Austempera, Martempera 

 Temperabilidade - conceito fundamental 

 Equipamentos 

 Meios de Tempera 

 Curvas Jominy 

 Seleção de aços pela Temperabilidade 
 

MÓDULO 03: DISTORÇÕES DIMENSIONAIS – A 
INFLUÊNCIA DA ALTERAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 Definições; 

 Causas das Distorções; 

 Principais fontes de Distorções; 

 Distorções em ferramentas e moldes 

 Soluções práticas 
 
MÓDULO 04: TRATAMENTOS TÉRMICOS DOS AÇOS 
FERRAMENTA – FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE 
SUPERFÍCIES 

 Definições; 

 Tipos; 

 Efeitos do Tratamento Térmico; 

 Seleção do Tratamento Adequado; 

 Fundamentos de Engenharia de Superfícies e 
aplicação – Tribologia 

 

INVESTIMENTO: R$1.150,00 – Hum mil cento 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 e certificado de digital.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de frequência.  
3. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
4. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de participantes 

inscritos. 
5. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o número total de 

inscritos no treinamento. 

6. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 

 



 

FORMAÇÃO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO 
Período: 18 a 22 de Julho de 2022 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 20 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. 
 
OBJETIVO: 

 Capacitar o Participante a planejar um Treinamento, elaborar recursos, transmitir conteúdos e avaliar o aprendizado, através de 
Técnicas e instrumentos de aplicação imediata; 

 Entender com profundidade os aspectos que envolvem a aprendizagem de adultos e a melhor forma de fazê-los aprender e praticar; 
 Apresentar e discutir aspectos didático-pedagógicos do processo de planejamento de um programa de Treinamento. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Verificando o papel e função do Facilitador no programa de 
treinamento da Empresa: perfil, contribuições, responsabilidades e 
valores a desenvolver; 

 Dominando Técnicas de Abertura para envolver os colaboradores, 
despertar interesse em treinar e criar um clima propício à aprendizagem; 

 Estudo do comportamento humano e dos fatores que interferem na 
relação ensino/aprendizagem de uma pessoa; 

 Como apurar o problema que gera a necessidade do treinamento e 
como estruturar um programa de T&D para atender essa necessidade; 

 Entendendo e praticando os principais conceitos e fundamentos de 
didática aplicada ao contexto da aprendizagem; 

 Como “lincar” o aprendizado em sala e a prática no processo de 
trabalho e na Rotina do dia a dia; 

 Como Planejar e Ministrar Treinamentos com foco nos resultados da 
Empresa; 

 

 Técnicas de Comunicação em Público: Como usar a voz, oscilar o tom 
de Voz, dominar gestos & Posturas e como usar os Recursos 
Audiovisuais; 

 Técnicas de apresentação: Da Abertura – transitando pelo começo, 
Meio e Fim, dando ênfase, destacando o supra sumo do que eles 
precisam aprender, como revisar e resumir o conteúdo; 

 Realizando o planejamento da aprendizagem com o instrumento 
PLANT (Plano de Treinamento): passo-a-passo e exercitação 
supervisionada; 

 Como avaliar e validar um Programa de Treinamento: 
Compreendendo e exercitando as principais formas de avaliação do 
Treinamento e como gerar indicadores do Treinamento. 

 Como ministrar Treinamentos dinâmicos, atraentes, práticos, 
aplicáveis e que desperte o interesse dos colaboradores; 

 

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 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. 

 

  



 

 
ADMINISTRANDO O ESTOQUE E PROCESSOS ESTRATEGICAMENTE  

Período: 18 a 21 de Julho 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: 

- Porque Planejar e Controlar Estoques  
- Principais Objetivos do controle de estoques  
- Como Gerenciar Estoques: 

1. Inventário dos Estoques.  
2. Previsão de Vendas ou Consumo . 
3. Classificação ABC dos Estoques . 
4. Parâmetros dos Estoques: 

• Tempo de reposição 
• Estoque mínimo ou de segurança 
• Lotes de reposição ( ressuprimento ) 
• Estoque máximo 

5. Modelo de Gestão dos Estoques: 
• Reposição Contínua 
• Reposição Periódica 

6. Análise dos Estoques : 
• Tempo de cobertura 
• Giro dos estoques 

 

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. 

 

  



 

 

 
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. 
 
 

  



 

 
 

  



 

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: 

7. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
8. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de frequência.  
9. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
10. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
11. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
12. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o 

número total de inscritos no treinamento. 

 


