
 
 

 
 
 

CURSO 120 
 

WORKSHOP ALTERÇÕES DA NORMA ISO 9001:2008 
 
 
OBJETIVO 
 
Este treinamento tem por principal objetivo promover a atualização dos participantes nos 
requisitos da norma ISO 9001:2008, proporcionando o entendimento das mudanças ocorridas 
na norma. 
 
 
PROGRAMA DO CURSO 
 
• Evolução da Série ISO 9000 
• Porque das mudanças 
• Principais alterações ocorridas na ISO 9001-2008 
• Análise das mudanças ocorridas, requisito por requisito 
 
 
PÚBLICO 
 
Este curso se destina a pessoas envolvidas com Sistemas de Gestão da Qualidade, Auditores 
Internos, Engenheiros e profissionais que desejam ter conhecimento sobre as mudanças 
ocorridas na versão 2008 da norma ISO 9001. 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia aplicada nos treinamentos do ABS-QE, garante a assimilação através de 
slides,apostilas, exercícios e dinâmicas. Nossos instrutores, são auditores líderes, do quadro de 
profissionais do ABS. Para melhor assimilação do conteúdo, todo o material pode ser 
personalizado e customizado, com informações dos sistemas de gestão da empresa. 
 
Carga Horária 
4 horas 
 
 
INSTRUTORES:  
 
Os instrutores do ABS-QE, também são auditores e consultores, o que facilita, em muito, a 
transmissão da informação e na geração do conhecimento. Eles utilizam exemplos práticos do 
dia-a-dia, da implementação à auditoria, e isso facilita a assimilação da informação e agrega 
valor ao treinamento. 
 
 



Investimento – O investimento para este treinamento é de R$ 250,00 por participante 
(duzentos e noventa e nove reais ). Este investimento já contempla os impostos, tributos, 
encargos e contribuições incidentes. 
 
 

Política de Descontos 

5% para clientes do ABS-QE 
5% para pagamento antecipado 
5% para 3 ou mais inscritos, no mesmo curso. 

Os descontos são acumulativos. 

Política de Cancelamento de Participação 

Cancelamento sem cobrança será aceito até 07 dias úteis antes da data de realização do curso. 
Após esta data, será gerado boleto para pagamento e o inscrito poderá participar de outra 
turma disponível. Substituição de participantes permitida até o dia do início do curso. 
Transferência para outro curso será tratada como cancelamento. O ABS QE se reserva o direito 
de alterar a programação de cursos a qualquer momento. Em caso de cancelamento, o ABS QE 
enviará um e-mail informando o participante e o responsável (caso seja outra pessoa). Caso a 
empresa/ pessoa tenha interesse, poderá transferir a inscrição para outra turma prevista. 

 


