Curso 114
TREINAMENTO EM SISTEMA DE GESTÃO
ATUALIZAÇÃO NA NORMA ISO 9001-2015
Objetivo – Atualizar os participantes nas mudanças ocorridas na versão 2015 da norma
ISO 9001, possibilitando a realização de análise do impacto destas mudanças no SGQ da
empresa e sua atualização e a adequação do SGQ.
Programa do Curso – Norma ISO 9001-2015










Nova Estrutura de alto nível, anexo SL;
A avaliação de risco dentro da 9001:2015;
A importância do planejamento estratégico;
O processo de melhoria conforme a 9001:2015;
A nova estrutura de requisitos da 9001:2015;
As mudanças de conceitos - Princípios de Gestão da Qualidade;
Novos requisitos da norma e a eliminação do RD e do Manual da qualidade, nova
função da Alta direção e ação preventiva, ainda existe?
Avaliação dos novos requisitos da 9001:2015;
Discussão das melhorias propostas pela nova versão.

Público
Profissionais de diversas áreas de atuação envolvidos ou não com sistema de gestão da
qualidade, auditores internos e candidatos a auditores e profissionais que desejam
conhecer a ISSO 9001:2015, ainda em Draft.
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 treinandos e facilitar o entendimento e
aplicação dos requisitos estudados. Todo nosso material de treinamento pode ser
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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 08 horas, por turma.
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