CURSO 163
FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS ISO TS 16949:2009
OBJETIVO
Este treinamento tem por principal objetivo a formação de auditores internos nas empresas, capacitando-as
no entendimento dos requisitos das Normas ISO TS 16949-2009 e NBR 19011:2002, de forma clara e objetiva,
proporcionando aos participantes capacitação para conduzir auditorias internas, na elaboração de relatórios de
auditorias e na abertura e registro de não conformidades.
PROGRAMA DOS CURSOS
 Breve Histórico da Normalização;
 Definições e Conceitos;
 Siglas COP's, SOP's, MOP's e KPI's
 Requisitos Existentes da Area Automotiva;
 8 Princípios de Gestão da Qualidade;
 Interpretação dos Requisitos da ISO TS 16949;
 Interpretação dos requisitos da NBR ISO 19011
 Ferramentas Automotivas – PPAP – FMEA – MSA – MASP - APQP
 Programando as Auditorias – Reunião de abertura;
 Planejamento da Auditoria – Elaboração de Check-list;
 Conduzindo a Auditoria – Elaboração de Relatório;
 Identificando e Classificando uma Não Conformidade
 Concluindo a Auditoria – Reunião de Fechamento;
 Estudo de Caso
 Valiação Escrita*

* Serão considerados aprovados os que conseguirem nota mínima de 70 pontos e frequência
mínima de 75% do tempo.
PÚBLICO
Este curso se destina a pessoas envolvidas com Sistemas de Gestão da qualidade, auditores internos ISO
9001, auditores internos da ISO TS 16949, engenheiros e demais pessoas interessadas em ampliar seus
conhecimentos.
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
24 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.
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