TREINAMENTO TÉCNICO

CURSO:
Local:

Arco Hotel Franca - (16) 3409-1513

Av. Francisco Paulo Quintanilha Ribeiro, 510 - Parque Francal – CEP: 14403-125 – Franca/SP.

Data:

05 e 06 de abril de 2018

Carga horária:

16 horas

Participantes:

Pessoal técnico e administrativo que atuam em laboratórios com Sistema de
Gestão de Qualidade.

Vagas

limitadas a 25 participantes

Participantes:

Pessoal técnico e administrativo que atuam em laboratórios com Sistema de
Gestão de Qualidade.

Metodologia:

Exposição teórica com recursos de multimídia com ilustrações de exemplos
práticos da aplicação da Norma.

Programa:
✓ Uso da norma correta para sistemas de qualidade em laboratórios;
✓ Critérios para acreditação de laboratórios para acreditação pela COORDENAÇÃO GERAL DE
ACREDITAÇÃO DO INMETRO (CGCRE)
✓ Será apresentado e esclarecido a aplicação de todo o conteúdo da Norma NBR ISO/IEC
17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de ensaios e calibração, com foco em
laboratórios que executam ensaios envolvidos com meio ambiente;
✓ Interpretação da Norma NIT-DICLA 067 - Política de Transição Para Adoção da Norma ISO/IEC
17025:2017
✓ Durante o treinamento serão enfocadas todas as principais alterações com a nova revisão da
norma.
Material didático: Cópia impressa da apresentação e cópia não oficial da Norma NBR ISO/IEC
17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de ensaios e calibração
Instrutor: Orlando A. Cintra Filho - Químico Industrial, Engenheiro Químico e Civil, Pós graduado em Saúde
Pública, Mestre e Doutor em Saneamento e Ambiente, Consultor em gestão de qualidade em
laboratórios com critérios da Norma NBR ISO/IEC 17025:2017, experiência de 40 anos em controle
de qualidade e processos de tratamentos de água e efluentes, treinado para avaliações em
laboratórios acreditados, coordenador de programas interlaboratoriais, coordenou as atividade de
acreditação do primeiro laboratório do Brasil (na SABESP) para ensaios com amostras de água e
efluentes.

Valor do investimento:

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Desconto de 10% para
inscrições corporativas com 03 ou mais participantes.

Inscrições: exclusivamente no site: www.proaguaambiental.com.br
informações: (16) 3432-0590 treinamento@proaguaambiental.com.br (Larissa)
IMPORTANTE: Sugerimos antecipar sua inscrição para garantir vaga, pois, considerando seu custo
e benefício, está previsto uma alta procura nesse treinamento.

PROÁGUA Ambiental Ltda EPP.
Rua Hortêncio Mendonça Ribeiro, 1444 – Parque Progresso – CEP 14403-099 – Franca/SP.
CNPJ: 11.402.521/0001-91 - Fone: (16) 3432 0590 ou 3702-6724

Folha 1/1

