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CURSO  
 

Interpretação da Norma ISO/IEC 17025   
e Formação de auditores Internos 

 
OBJETIVO 
Preparar os profissionais envolvidos com a implementação ou manutenção da Norma ISO/IEC 17025 ou outro 
Sistema de Gestão que requeira comprovação metrológica capacitando-os para implementação ou melhorias 
do sistema de confirmação metrológica e para condução de auditorias internas. 
 

Programa do Curso:  

 Objetivo da Norma ISO/IEC 17025:2005; 
 Referências Normativas; 
 Revisão de Conceitos de Metrologia; 
 Termos e Definições (VIM – Portaria INMETRO 029:1995); 
 Interpretação e Análise dos Requisitos da Norma ISO/IEC 17025:2005; 
 Estimativa de Incerteza de Medição; 
 Interpretação dos requisitos da ISO 19011 
 A Comunicação; 
 Conduzindo a Auditoria; 
 Técnicas de auditoria 
 Como Identificar e Registrar Não conformidades do Sistema 
 Exercícios  
 Estudos de Caso. 

 

PÚBLICO 

Este treinamento é destinado a pessoas que trabalham com laboratórios de metrologia e calibração, 
Laboratórios de Análises Clínicas, auditores internos da ISO 9001-2008 e demais pessoas que tenham 
interesse sobre o tema. 

 

DIFERECIAIS 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. 
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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.  
 

 


