
 
Rua Helena, 260 - 3o andar  - CEP 04552-050  -  Vila Olímpia  - São Paulo-SP  -   Brasil 

Fone: (55-11)2592-4202 - Fax: (55-11) 3846-8611 -  E-mail: treinamento@abs-qe.com  -  Home Page: www.abs-qe.com/pt 

 

 

 
 

CURSO –160 
APQP 2ª EDIÇÃO 

Planejamento Avançado da Qualidade do Produto 
 

OBJETIVO 

 

Capacitar pessoas para conhecer, aplicar, planejar, implantar e avaliar o APQP na organização e 

elaborar Planos de Controle exigidos em vários elementos da ISOTS 16949:2009. 

 

Conhecimentos requeridos – Não obrigatórios. 

Desejável noção no desenvolvimento de produtos e processos. 

 

Programa do Curso  

 

• Conceitos e Fundamentos:  

• Uma visão do APQP na indústria automotiva 

• O manual do APQP e sua origem  

• Fundamentos do APQP 

• As fases do APQP 

• A importância de manter a documentação atualizada 

• A definição clara dos requisitos 

• Importância do suporte gerencial 

• Organize a documentação para a auditoria 

 

PÚBLICO 

 

Este curso se destina a pessoas envolvidas com Sistemas de Gestão da qualidade e qualidade 

automotiva, Engenheiros, auditores internos em sistemas de gestão, Gestores de processos 

Produtivos ou não e demais pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos. 
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DIFERENCIAIS ABS  

 

Como nossos instrutores são auditores líderes do ABS-QE e realizam auditorias constantemente, a 

contribuição deles durante o treinamento é muito mais abrangente, além de proporcionar a visão do 

auditor e não do consultor. Ele traz a experiência e o conhecimento de diversos sistemas de gestão, 

assim, ele pode ajudar com dicas importantes para contribuir na formação dos auditores. Todo 

nosso material de treinamento pode ser personalizado, ficando com a “cara” da empresa, facilitando 

o entendimento e assimilação do conteúdo. 

 

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  

8 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.  

            

 

 


