CURSO
APQP – PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO
(2ª. edição)
Objetivos:
 Habilitar os participantes para atuar no planejamento avançado da qualidade de seus produtos,
buscando competir no mercado globalizado, cada vez mais exigente e competitivo;
 Aumentar sua capacidade de gerenciamento ao atualizar-se com normas e ferramentas da
qualidade;
 Conhecer os princípios da metodologia APQP, reconhecendo suas ligações com outras
ferramentas indicadas pela norma ISO/TS 16949;
 Entender os princípios básicos que orientam algumas normas de gestão da qualidade, bem como
as mudanças que elas tem sofrido;
 Reconhecer os fundamentos, divisões, ações e responsabilidades do Planejamento Avançado da
Qualidade do Produto (APQP).
Programa:
 Fundamentos de planejamento da qualidade do produto;
 Plano de negócios;
 Confiabilidade;
 Benchmarking;
 Projeto e desenvolvimento do produto;
 Fundamentos básicos de FMEA;
 Poka Yoke e Fluxograma.
 Projeto e desenvolvimento do processo;
 Validação do produto e do processo;
 Fundamentos básicos de MSA - Validação do sistema de medição;
 Fundamentos básicos de CEP;
 Estudo preliminar da capabilidade;
 Avaliação de embalagens;
 Fundamentos de Processo de Aprovação da peça de produção - PPAP;
 Retro alimentação, avaliação e ação corretiva;
 Indicadores da qualidade;
 Melhoria contínua;
 Metodologia do plano de controle;
 Desenvolvimento do Plano de Controle de Produção
Facilitador: ROMÁN EUGÊNIO CALFAS
Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Produção; Graduado em
Engenharia Elétrica (UFAM); Especialista em TPM; Black Belt Six Sigma; Instrutor de treinamentos
voltados para Produtividade, Qualidade e Segurança; Instrutor de NR 10, SEP, NR 12, NR 20, dentre
outros. Mais de 20 anos de experiência em empresas como LG, 3M, Coca-Cola, Heineken, atuando
em Gestão e Manutenção de Ativos, implantando programa TPM, realizando projetos de six sigma e
realizando treinamentos.
Carga Horária:
16 horas
Agenda:
05 a 08/06/17 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) ou 3x R$ 105,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3622-8704 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

