CURSO 104
APLICAÇÃO DA METROLOGIA NOS SISTEMAS DE GESTÃO
OBJETIVO:
Preparar os profissionais envolvidos com a implementação ou manutenção de Sistemas
de Gestão que requeira comprovação metrológica
Programa do Curso:
 Sistemas de Gestão e Metrologia;
 Definições e conceitos;
 Revisão dos requisitos ISO 9001; ISO 14001 e NBR 14900;
 Definição dos meios de medição que devem ser controlados;
 Frequência das confirmações metrológicas;
 Critérios de aceitação das calibrações / verificações;
 Planejamento das confirmações metrológicas;
 Identificação do meio de medição e da situação e salvaguarda da calibração /
verificação;
 Preservação dos dispositivos de medição e monitoramento;
 Registros das calibrações;
 Considerações sobre as Normas ISO 10012 e ISO / IEC 17025;
 Exercícios de fixação de conceitos.
Baseado nas Normas:
ISO 9001; ISO 14001; NBR 14900; ISO/IEC 17025; ISO 10012 e VIM
PÚBLICO
Profissionais das diversas áreas de atuação envolvidas com Sistemas de Gestão de
Saúde e Segurança Ocupacional, engenheiros de segurança e profissionais que desejem
conhecer ou ampliar seus conhecimentos nesta área.
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,
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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.
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