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CURSO 202 
ATUALIZAÇÃO DE AUDITORES LÍDERES  

AMBIENTAL ISO 14001-2015  
 

Objetivo 
Atualizar, auditores líderes, nas mudanças ocorridas na versão 2015 da norma ISO 
14001, possibilitando a realização de auditorias e análise do impacto destas 
mudanças no SGA.  
 
Programa do Curso – Norma ISO 14001-2015 
 
 Nova Estrutura de alto nível, anexo SL; 
 A Organização e seu contexto; 
 Partes interessadas; 

 A avaliação de risco dentro da 14001:2015; 
 A importância da Liderança e do planejamento estratégico; 
 Ciclo de vida dos produtos; 
 O processo de melhoria conforme a 14001:2015; 
 A nova estrutura de requisitos da 14001:2015; 
 As mudanças de conceitos; 
 Novos requisitos da norma e a eliminação do RA 
 Avaliação dos novos requisitos da 14001:2015; 
 Discussão das melhorias propostas pela nova versão.  
 
Programa da 19011 – Auditoria 
Como auditar: 
 A organização e seu contexto; 
 Partes interessadas e partes interessadas pertinentes; 
 Avaliação de risco; 

 Ação preventiva; 
 Planejamento estratégico ambiental; 
 Liderança; 
 Conhecimento Organizacional;  
 Informação documentada; 
 Ciclo de vida; 
 Melhorias  
 Simulado de auditoria*; 
 

 
Público 
Este curso se destina, SOMENTE, a pessoas que tenham realizado curso de auditor 
líder em versões anteriores da norma ISO 14001. 
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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.  
 
Na última página, seguem alguns depoimentos de pessoas e de empresas que 
realizaram treinamentos com o ABS-QE, nos últimos anos. 

 
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 
16hrs. 
 
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.  

 

 

 

mailto:treinamento@abs-qe.com

