AUDITORIAS INTERNAS
DA QUALIDADE

DATAS
3, 4, 5, 11 e 12 de maio de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 30 de abril através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
40 Horas de formação
395€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
Esta ação de formação vai desenvolver competências necessárias
para avaliar e relatar a conformidade e a efetiva implementação
de processos na Organização e para contribuir para a melhoria contínua dos Sistemas de Gestão da Qualidade baseados na
norma NP EN ISO 9001:2015.
O QUE VAI APRENDER?
A aquisição de conhecimentos e competências será desenvolvida
através de uma abordagem interativa e prática à aprendizagem,
preparando o formando para planear e preparar auditorias internas, recolher evidências de auditoria, elaborar relatórios factuais
de auditoria e sugerir formas de verificação da eficácia das ações
corretivas. No final da formação, pretende-se que o formando
fique apto a gerir um Programa de Auditorias da Qualidade e a
realizar Auditorias da Qualidade em contexto empresarial.

A QUEM SE DIRIGE?
►
►
►
►

Quadros técnicos de empresas;
Gestores e empresários;
Consultores;
Profissionais interessados na área da Gestão da Qualidade
e que pretendem adquirir conhecimentos na realização de
Auditorias da Qualidade;

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Compreender a função de auditoria interna na manutenção e
melhoria dos Sistemas de Gestão da Qualidade;
► Entender o propósito e a estrutura da norma NP EN ISO
9001:2015;
► Saber como planear e preparar uma auditoria interna, recolher
evidências de auditoria através da observação, entrevista e
amostragem de documentos e registos;
► Ser capaz de redigir relatórios factuais de auditoria que ajudem
a melhorar a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da
Qualidade;
► Conseguir sugerir formas de verificação da eficácia de ações
corretivas desenvolvidas no decorrer de auditorias da qualidade;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
► Conceitos básicos da qualidade
► Análise e breve interpretação dos requisitos da norma np en
iso 9001:2015
► Comunicação
► Análise da np en iso 19011:2012 como orientação na
realização de auditorias
► Enquadramento teórico
► Pratica simulada - realização de uma auditoria numa
organização

Auditorias Internas

FORMADOR
LÍGIA RIBEIRO

FORMADORA
INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Especialista com mais de 15 anos de experiência profissional na
área da Gestão da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho
e Ambiente. Licenciada em Economia, com Pós-graduações
em Qualidade Industrial e Negócios Internacionais e Economia
Europeia, Mestre em Gestão Empresarial.
► Atualmente é Consultora independente na implementação
de Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança,
Auditor Coordenadora/Técnica em Auditorias de 3º Parte na
área da Qualidade e Formadora em Qualidade, Ambiente e
Segurança.

