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CURSO 200 
ATUALIZAÇÃO DE AUDITORES LÍDERES  

QUALIDADE ISO 9001-2015 E MEIO-AMBIENTE ISO 
14001-2015  

 
Objetivo 
Este treinamento tem por principal objetivo a atualização de auditores líderes, em 
sistemas de gestão integrados, qualidade e meio ambiente nas normas ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015 promovendo conhecimentos dos requisitos das 
normas de forma integrada, proporcionando aos participantes capacitação para 
conduzir auditorias de maneira Integrada entre as normas. 
 
Programa do Curso   
ISO 9001:2015 
 Princípios de Gestão da Qualidade; 
 Nova estrutura do PDCA; 

 Entendendo o Contexto da Organização; 
 Avaliando os Riscos; 
 Principais Termos e Definições; 
 Indicadores de Desempenho; 
 Análise dos requisitos da norma ISO 9001:2015. 
 
ISO 14001: 2015  
 Estrutura da Norma ISO 14001-2015; 
 Anexo SL – Estrutura de Alto Nível; 
 Novo estrutura de PDCA; 

 Entendendo o Contexto da Organização; 
 Avaliando os Riscos; 
 A Responsabilidade da Alta Direção; 
 Legislação ambiental; 
  Análise dos requisitos da ISO 14001:2015. 
 
ISO 19011:2012 – Auditoria e Liderança 
Programa comum, a todas as normas, com uma visão integrada. 

 Elaboração de Check-list; 
 A Comunicação; 
 Novo processo de realização de auditorias, com Informação Documentada; 
 Como auditar contexto da organização, avaliação de riscos, planejamento 

estratégico para qualidade e ambiental; 

 Como gerar evidencias de atendimento as normas; 
 Como registrar não conformidades;  
 Como auditar o alinhamento de indicadores de desempenho como o 

planejamento estratégico da organização; 
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 Conduzindo a Auditoria – Técnicas de Auditoria; 
 Como Identificar e Registrar uma Não Conformidade; 
 Elaboração de Relatório; 
 Simulado de Auditoria na sala de Aula ou na empresa; 
 Avaliação Escrita * 
 
* Serão considerados aprovados os que conseguirem nota mínima de 70 pontos e 
frequência mínima de 75% do tempo. 
 
Público 
Este curso se destina, SOMENTE, a pessoas que tenham realizado cursos de auditor 
líder em versões anteriores a ISO 9001:2015 e  14001:2015.  

 
CERTIFICADO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

O aproveitamento de cada participante é analisado através de três parâmetros: a 
avaliação contínua, através do simulado de auditoria, e do exame escrito ao final do 
curso. 
Para obter o certificado de aprovação, o participante deve atender aos critérios de 
desempenho, estabelecidos conforme critérios do EXEMPLAR GLOBAL, sendo que o 
mínimo para aprovação é de 70%, de cada critério de desempenho. Os candidatos 
que não atingirem os critérios de aprovação, receberão o certificado de participação. 
O Certificado de aprovação dos cursos será impresso com a logomarca EXEMPLAR 
GLOBAL. 
Uma segunda chance, reexame, poderá ser disponibilizado aos candidatos que não 
atingirem os critérios de aprovação, mediante pagamento do valor de R$ 280,00, 
ficando facultativo a realização deste segundo exame.  
 
Metodologia Aplicada 
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. 
 
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 informações 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. 
 
Carga Horária 
O tempo a ser aproveitado, para a assimilação do conteúdo deste treinamento é de 
24hrs. 
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INSTRUTORES 

Os instrutores do ABS-QE, também são professores, 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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