CURSO 139
TREINAMENTO EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS E IMPLEMENTAÇÃO
QUALIDADE ISO 9001 E MEIO-AMBIENTE ISO 14001 E
SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL OHSAS 18001
Objetivo – Este treinamento tem por principal objetivo a capacitação de pessoas visando a implementação de
sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional nas normas ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001, promovendo conhecimentos dos requisitos das normas de forma clara, objetiva e
integrada, proporcionando aos participantes, capacitação para conduzir uma implementação de um sistema de
gestão integrado entre as normas.
Programa do Curso:
Específicos por Norma, sempre com uma visão integrada
ISO 9001:2000
 História da Norma ISO 9001-2000;
 Estrutura da Norma ISO 9001-2000;
 Análise e Interpretação dos Requisitos da ISO 9001-2000;
 Proparando-se para as mudanças
ISO 14001: 2004
Gestão da Ambiental nas organizações
Evolução histórica da gestão ambiental
O que é a ISO-14001:2004
A ISO-14001:2004 vs a ISO 9001:2000
A ISO-14001:2004 vs a OHSAS-18001:1999
O Ciclo PDCA na ISO 14001
Interpretação dos requisitos
OHSAS 18001-2007
• Evolução histórica da segurança e saúde ocupacional (BS8800, OHSAS e etc)
• Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional nas organizações
• Porque certificar-se na OHSAS-18001:2007
• O que é a OHSAS-18001:2007
• Interpretação dos requisitos da OHSAS-18001:2007
• A OHSAS-18001:2007 vs a ISO 9001:2000

• A OHSAS-18001:2007 vs a ISO 14001:2004
• O ciclo PDCA na OHSAS-18001:2007

Programa comum, a todas normas, com uma visão integrada







Dicas de implantação e adequação às condições da sua Empresa
A Comunicação,
Identifição e Classificão de Não Conformidades
Exercícios
Estudo de Casos

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.
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