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Por que Intertek Academy?

A Intertek é uma empresa líder em soluções de qualidade e atende uma ampla gama 
de atividades de negócio a nível mundial.

Vamos além de análises, inspeções e certificações de produtos: ajudamos nossos 
clientes a melhorar seu rendimento, conseguir métodos eficientes de fabricação e 
logística, superar as limitações de nossos mercados e reduzir os riscos.

Através de nossos serviços e profissionais, ajudamos os nossos clientes a minimizar 
danos à saúde e os impactos ao meio ambiente de seus produtos e processos para o 
benefício de toda a sociedade.

Temos pleno conhecimento de normas e especificações técnicas internacionais e 
locais, assim como nos requisitos de conformidade legais exigidos por consumidores 
e práticas em qualidade e avaliação da conformidade. Através de nossos programas 
de formação, nossos especialistas têm a experiência necessária para garantir um 
aprendizado especializado e eficaz.

Nossos cursos o ajudarão a criar condições para aumentar sua rentabilidade, 
fortalecer a marca e ser mais competitivo.

Através de nossos instrutores especializados oferecemos:

• Cursos abertos – um programa diversificado de treinamentos especializados;

• Formação personalizada – Treinamentos In Company, podendo ser adaptados   
 e desenvolvidos de acordo com a necessidade específica de cada cliente.

Dúvidas? 
Contate-nos através 

do telefone 

+55 11 2842 0432 

ou através do email 

academy.brasil@

intertek.com

Making The Best People The Best Professionals



Bem-vindo ao Intertek Academy Brasil

Treinamento e desenvolvimento são pilares de vital importância 
dentro das organizações e empresas de sucesso. A educação 
contínua se faz necessária para atender as crescentes 
exigências do mercado e de seus players.

O nosso know-how o ajudará, através dos nossos treinamentos, 
no aprimoramento da qualidade dos seus produtos e serviços, 
de uma forma rápida e eficaz.

A nossa proposta é oferecer o conteúdo apropriado, que 
agregará a sua organização conhecimentos e melhorias nas 
capacidades de todos os seus profissionais. 

Rui Esteves
Country Managing Director
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Estamos presentes nos principais portos nacionais e cobrimos todo o território nacional, com 
laboratórios instalados em Rio Grande (RS), Paranaguá (PR), Candeias (BA), Santos (SP), Serra 

(ES), São Luiz (MA) e Recife (PE), sempre utilizando os mais recentes padrões e procedimentos 
internacionalmente aprovados, analisamos e classificamos produtos, commodities e matérias-
primas, para garantir qualidade e padrões internacionais.

AGRICULTURAL
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Público Alvo

Trabalhadores do sistema de armazenagem
e pós- colheita, além de encarregados 
de todas as naturezas agrícolas, sem 
comprovação de requisitos.

Pré-requisitos para os participantes
Ser maior de 18 anos

Carga Horária
32 horas
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Treinamento Prático de Classificação 
de Grãos: SOJA E MILHO

Conteúdo Programático
Conhecimento Específico:
• Normas de Classificação dos Produtos   
 objeto do curso;
• Preenchimento de Laudos
 e Certificados;
• Coleta e Amostragem de Produtos;
• Acondicionamento;
• Tipos de embalagens;
• Transporte de amostras;
• Prática de Classificação.

Capacitar profissionais para exercerem a atividade técnica de classificação 
dos seguintes produtos vegetais: Soja e Milho

A
G

R
I



Treinamento Prático de Classificação 
de Grãos: ARROZ E FEIJÃO
Capacitar profissionais para exercerem a atividade técnica de classificação dos 
seguintes produtos vegetais: Arroz e Feijão.

Público Alvo

Trabalhadores do sistema de 
armazenagem e pós- colheita, além
de encarregados de todas as naturezas 
agrícolas, sem comprovação
de requisitos.

Pré-requisitos para os participantes
Ser maior de 18 anos.

Carga Horária
32 horas

Conteúdo Programático
Conhecimento básico:
• Normas de Classificação
 dos Produtos objeto do curso;
• Preenchimento de Laudos
 e Certificados;
• Coleta e Amostragem
 de Produtos;
• Acondicionamento;
• Tipos de embalagens;
• Transporte de amostras;
• Prática de Classificação.
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Capacitação Oficial MAPA:
SOJA E MILHO 
Preparar para credenciar técnicos classificadores, junto ao Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento, tornando-os aptos e legalmente habilitados para exercerem a 
atividade de classificação dos seguintes produtos vegetais: soja e milho.

Público Alvo
Trabalhadores 
do sistema de 
armazenagem e pós- 
colheita, além de 
encarregados de todas 
as naturezas agrícolas, 
desde que comprovem 
documentalmente os 
requisitos.

Pré-requisitos para os 
participantes
Ser Técnico Agrícola, 
Engenheiro Agrônomo 
ou possuir formação 
de nível superior 
cuja regulamentação 
contemple sua condição 
legal de exercer a 
Classificação de 
Grãos, devendo estar 
devidamente registrado 
no conselho de classe 
correspondente. 

Carga Horária
80 horas

Conteúdo Programático
Conhecimento básico: 
• Lei nº 9972/00 – Institui
 a Classificação;
• Decreto nº 6.268/07   
 – Regulamenta a Lei nº   
 9972/2000;
• Decreto-Lei nº 1.899/81  
 – Institui as taxas
 de Classificação;
• Portaria Interministerial  
 nº 531/94 e 233/98 –   
 Fixa os valores das Taxas  
 de Classificação;
• IN MAPA nº 54/11
 – Critérios para   
 Credenciamento
• IN MAPA nº 08/14
 – Disciplina o uso
 do Certificado de   
 Classificação;
• IN MAPA nº 05/01 –   
 Dispões sobre o Cadastro  
 Geral de Classificação;
• IN MAPA nº 06/01 –
 Dispõe sobre
 a Arbitragem;
• ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
 CGQV/DIPOV Nº 
 001/2012, DE 17
 DE FEVEREIRO DE 2012
• Resolução CONCEX
 nº 160 – Procedimentos  
 para a Classificação
 de Produtos destinados
 à Exportação;
• IN MAPA nº 15/2004   
 - Aprovar os requisitos   
 e procedimentos para   
 certificação das condições  
 higiênico-sanitárias da   
 soja em grão destinada à  
 comercialização interna,  
 à exportação e à   
 importação, na forma   

 do anexo a esta Instrução  
 Normativa.
• Portaria MAPA nº   
 381/09 - Padrão Oficial  
 de Classificação.
• IN MAPA nº    
 54/11 – Critérios
 para Credenciamento;
• Assuntos Gerais: 
 Armazenagem;   
 Amostragem com visita  
 ao Armazém para   
 coleta de amostras;   
 Equipamentos de   
 classificação: Manuseio  
 e aferição; Métodos de  
 determinação de umidade:  
 métodos diretos e   
 indiretos;
• Classificação de produtos  
 importados e exportados;
• Classificação de produtos  
 destinados diretamente à  
 alimentação humana;
• Classificação para 
 compras e vendas do   
 Poder Público;

Conhecimento Específico: 
• Normas de Classificação  
 dos Produtos objeto do  
 curso conforme o citado  
 na Base Legal (item 13) e  
 os seguintes temas:
• Preenchimento de Laudos  
 e Certificados;
• Coleta e Amostragem de  
 Produtos;
• Acondicionamento;
• Tipos de embalagens;
• Transporte de amostras;
• Prática de Classificação
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Capacitação Oficial MAPA - Arroz e Feijão
Preparar para credenciar técnicos classificadores, junto ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, tornando-os aptos e legalmente habilitados 
para exercerem a atividade de classificação dos seguintes produtos vegetais:
Arroz e Feijão.

Público Alvo
Trabalhadores do 
sistema de armazenagem 
e pós- colheita, além de 
encarregados de todas 
as naturezas agrícolas, 
desde que comprovem 
documentalmente os 
requisitos.

Pré-requisitos para os 
participantes
Ser Técnico Agrícola, 
Engenheiro Agrônomo 
ou possuir formação 
de nível superior 
cuja regulamentação 
contemple sua condição 
legal de exercer a 
Classificação de 
Grãos, devendo estar 
devidamente registrado 
no conselho de classe 
correspondente.

Carga Horária
104 horas

Conteúdo Programático
Conhecimento básico: 
• Lei nº 9972/00 – Institui a Classificação;
• Decreto nº 6.268/07 – Regulamenta a Lei nº 

9972/2000;
• Decreto-Lei nº 1.899/81 – Institui as taxas de 

Classificação;
• Portaria Interministerial nº 531/94 e 233/98 – Fixa os 

valores das Taxas de Classificação;
• IN MAPA nº 54/11 – Critérios para Credenciamento
• IN MAPA nº 08/14 – Disciplina o uso do Certificado de 

Classificação;
• IN MAPA nº 05/01 – Dispões sobre o Cadastro Geral de 

Classificação;
• IN MAPA nº 06/01 – Dispõe sobre a Arbitragem;
• ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGQV/DIPOV Nº 001/2012, DE 

17 DE FEVEREIRO DE 2012
• Resolução CONCEX nº 160 – Procedimentos para a 

Classificação de Produtos destinados à Exportação;
• IN MAPA nº 15/2004 - Aprovar os requisitos e 

procedimentos para certificação das condições 
higiênico-sanitárias da soja em grão destinada à 
comercialização interna, à exportação e à importação, 
na forma do anexo a esta Instrução Normativa.

• Portaria MAPA nº 381/09 - Padrão Oficial de 
Classificação.

• IN MAPA nº 54/11 – Critérios para Credenciamento;
•  Assuntos Gerais: Armazenagem; Amostragem 

com visita ao Armazém para coleta de amostras; 
Equipamentos de classificação: Manuseio e aferição; 
Métodos de determinação de umidade: métodos 
diretos e indiretos;

• Classificação de produtos importados e exportados;
• Classificação de produtos destinados diretamente à 

alimentação humana;
• Classificação para compras e vendas do Poder Público.
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AUTOMOTIVO
AIntertek oferece serviços em Testes, Inspeção e Certificação para fabricantes 

de veículos, de autopeças e sua cadeia de distribuição própria e independente – 
garantindo condições em Qualidade Assegurada Total para atendimento à legislação, 
exigências de clientes e diferencial de mercado.
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Upgrade IATF 16949:2016

Revisar de forma detalhada as mudanças ISO/TS 16949:2009 para
a ISO 9001:2015 e a IATF 16949:2016.

Obter o conhecimento necessário para dar suporte a transição do sistema de gestão 
da qualidade Automotivo da organização para a IATF 16949:2016.

Público Alvo
Membros experientes do time responsável 
pela transição do Sistema de Gestão 
da Qualidade Automotivo para a IATF 
16949:2016.
Gestores e Profissionais de grupos chaves 
funcionais que darão suporte ao processo de 
transição do sistema para a IATF 16949:2016
Auditores que necessitam realizar a transição 
do conhecimento normativo.

Pré-requisitos para os participantes
O participante deverá possuir certificação 
referente a norma em sua versão anterior 
(ISO/TS 16949:2009).

Certificado
Será emitido certificado de participação para 
os alunos que obtiverem frequência mínima de 
70% e participarem de todas as atividades.

Carga Horária
8 horas

Conteúdo Programático

• Visão geral das 
mudanças estruturais

• Os princípios da Gestão 
da Qualidade

• Contexto da Organização 
e as Partes Interessadas

• O aprofundamento da 
Abordagem de Processo 
e do Pensamento 
Baseado no Risco

• A análise comparativa 
entre a IATF 
16949:2016 e a ISO 
9001:2015 em relação à 
ISO/TS 16949:2009

• As regras de transição
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IATF 16949:2016 – Interpretação

Conceituar os participantes em relação a IATF 16949:2016 (Norma Automotiva)

Público Alvo
Diretores, gerentes e pessoas 
Técnicas envolvidas com a 
implantação de Sistema da Qualidade.

Pré-requisitos para os 
participantes
Não há.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 70% 
e participarem de todas as atividades.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo Programático
• Introdução
• Evolução Histórica da IATF 16949;
• Objetivos da IATF 16949
• Princípios de gestão da qualidade;
• Contexto da Organização, Gestão 

por processos e Gestão de risco;
• Vantagens da IATF 16949
• Interpretação dos Requisitos da 

Norma
• As Regras de Certificação
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IATF 16949:2016 – Formação de Auditor Interno
Proporcionar aos treinandos o entendimento dos requisitos da IATF 16949:2009, 
assim como apresentar os conceitos fundamentais relacionados à auditoria
do sistema de gestão e capacitar os participantes a planejar, preparar e realizar
uma auditoria do sistema de gestão da qualidade.

Público Alvo
Diretores, gerentes e 
pessoas Técnicas envolvidas 
com a implantação de 
Sistema da Qualidade.

Pré-requisitos para os 
participantes
Possuir conhecimento prévio 
da norma IATF 16949

Certificado
Será emitido certificado 
de participação para os 
alunos que obtiverem 
frequência mínima de 70% 
e participarem de todas as 
atividades.

Carga Horária
24 horas

Conteúdo Programático
Parte Teórica
IATF 16949:2016
• Introdução
• Evolução histórica da IATF 16949
• Objetivos da IATF 16949
• Princípios de gestão da qualidade;
• Contexto da Organização, Gestão por processos e 

Gestão de risco;
• Vantagens da IATF 16949
• Interpretação dos Requisitos da Norma

Auditoria – ISO 19011:2012
• Conceitos iniciais;
• Classificação das auditorias;
• Fases da auditoria - Planejamento, preparação, 

realização, relatório e acompanhamento.
• Aspectos éticos da auditoria;
• Problemas comportamentais da auditoria;

Parte Prática
• Workshops: “Requisitos da IATF 16949”, “Preparando 

Listas de Verificação” e “Apresentação de Não 
Conformidades”.

• Estudo de Caso – Didático.
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FMEA – 
Análise de Modo de Efeitos de Falha Potencial

Apresentar a ferramenta FMEA., garantindo aos participantes o embasamento 
necessário para sua utilização durante as rotinas de trabalho.

Público Alvo
Pessoal envolvido com o 
desenvolvimento do produto e processo 
e profissionais que queiram entender e 
aplicar o FMEA em suas organizações.

Pré-requisitos para os participantes
Não há.

Certificado
Será emitido certificado de participação 
para os alunos que obtiverem 
frequência mínima de 70% e 
participarem de todas as atividades.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo Programático
• Introdução: Evolução Histórica da 

Qualidade
• Conceituação de Qualidade
• On line x off line Quality Control
• Introdução ao FMEA: Ambiente, 

Propósito, etc
• Metodologia: Apresentação
• Metodologia FMEA: Detalhamento
• Exercício: FMEA do Processo e 

Projeto
• Discussão do Resultado do Exercício
• Apresentação de Exemplos de FMEA
• Diferença entre FMEA de Projeto e 

Processo
• Principais falhas na elaboração do 

FMEA
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PPAP – Processo de Aprovação de Peça de 
Produção
Propiciar aos participantes uma visão crítica do PPAP, seus benefícios e os riscos 
inerentes  a aplicações mal dimensionadas.

Público Alvo
Engenheiros, Técnicos, Gerentes 
das diversas áreas envolvidas 
com desenvolvimento de produto/ 
processo.

Pré-requisitos para os 
participantes
Não há.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 
70% e participarem de todas as 
atividades.

Carga Horária
8 horas

Conteúdo Programático
• Visão Geral do PPAP (Origem, Objetivo 

e Fluxo);
• Definições (A quem se aplica? Qual a 

abordagem? Quando obter a aprovação 
do PPAP? O que é um lote significativo 
de produção?);

• Os Requisitos do PPAP e Interação 
entre os documentos;

• Apresentação de cada Requisito do 
PPAP: Processo de Aprovação de Peças 
para Produção;

• Notificação ao Cliente e Requisitos de 
Submissão;

• Submissão ao Cliente – Níveis de 
Evidência;

• Situação de Submissão da Peça;
• Retenção de Registro;
• Visão geral dos Apêndices (Material 

a Granel, Pneus e Indústria de 
Caminhões)

• Estudos de Caso / Exercícios Práticos.
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APQP – Planejamento Avançado da Qualidade 
do Produto
Propiciar aos participantes uma visão crítica do APQP, seus benefícios e os riscos 
inerentes  a aplicações mal dimensionadas.

Público Alvo
Engenheiros, Técnicos, Gerentes 
das diversas áreas envolvidas 
com desenvolvimento de produto/ 
processo.

Pré-requisitos para os participantes
Não há.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 70% 
e participarem de todas as atividades.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo Programático
• APQP – Introdução;
• Fundamentos do APQP;
• O Ciclo PDCA e o APQP;
• O APQP e o processo de Melhoria 

Contínua
• Análise das Etapas do APQP:

• Planejamento;
• Projeto de Produto;
• Projeto de Processo;
• Validação do Produto e do 

Processo;
• Retroalimentação e Ação Corretiva.

• Plano de Controle;
• Reflexão sobre o nosso APQP;
• Estudos de Caso / Exercícios Práticos. 
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Alinha de Government & Trade Services oferece uma vasta gama de serviços em ensaios e 
inspeções para auxiliar nossos clientes a minimizar os riscos de seus negócios e cumprir 

com padrões cada vez mais rígidos de segurança e qualidade de produtos para o mercado local 
e internacional.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

EX
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Público Alvo
Profissionais de empresas que exportam 
ou pretendem exportar, profissionais 
e estudantes de Comércio Exterior 
e Consultorias especializadas em 
Comércio Exterior.

Carga Horária
8 horas
*O conteúdo do treinamento poderá ser 
adaptado de acordo com a necessidade de 
exportação para determinado país ou região.*

África – Argélia, Botsuana, Camarões, Egito, 
Gabão, Etiópia, Quênia, Nigéria, Uganda, 
Moçambique

Oriente Médio – Kuwait, Líbia, Catar, Arábia 
Saudita.

Importação/Exportação: Requisitos Técnicos 
e Desafios para Homologação de Produtos

Orientar profissionais que atuam ou pretendem atuar com exportação incluindo 
vendas, assuntos regulatórios e qualidade. Registros e Rotas de Avaliação
da Conformidade de Produtos para países Africanos e do Oriente Médio.

Conteúdo Programático
• Introdução aos Programas de 

Avaliação da Conformidade – Países 
Africanos e do Oriente Médio.

• Rotas de Avaliação e Registro de 
Produtos

• Definição, Classificação e 
Características de produtos 
(exemplo: cosméticos, cerâmicas)

• Requisitos essenciais e rotulagem
• Inspeção física e certificação
• Cases Práticos
• Bibliografia
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Alinha de negócios Industry Services é uma organização global de serviços de inspeção técnica, 
equipes de mão de obra e suporte técnico, gerenciamento de integridade de ativos para 

todos os setores industriais, incluindo Óleo e Gás, Energia, Mineração, Construção, Engenharia, 
Química e indústrias de fabricação em geral.
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Público Alvo
Profissionais da área de soldagem.

Pré-requisitos para os participantes
Para profissionais com segundo 
grau completo será necessária a 
comprovação de 5 anos de experiência 
em soldagem e para os com curso 
superior em engenharia 3 anos.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 70% e 
participarem de todas as atividades.

Carga Horária
40 horas

Treinamento Preparatório para Exame
de Certificação CWI – AWS

American Welding Society (AWS) está comprometida com o futuro dos 
profissionais de soldagem no Brasil e ao redor do mundo. Estão trabalhando todos 
os dias para avançar as tecnologias de soldagem e inspeção. Mais de 35.000 
inspetores de soldagem em todo o mundo são certificados pela AWS.
A Intertek é uma agencia autorizada AWS  para realizar o treinamento e aplicar
o exame oficial para certificação CWI (Certified Welding Society)
A certificação CWI sendo internacional é a preferida pelas empresas 
multinacionais bem como pelas empresas nacionais que estão exportando
e permite que o profissional atue em conformidade com qualquer norma
ou código de construção.

Conteúdo Programático
• Atividades de inspeção;
• Segurança na soldagem;
• Processos de corte e de soldagem;
• Propriedades de metais e ensaios 

mecânicos;
• Simbologia de Soldagem e Ensaios 

não destrutivos;
• Documentação de soldagem;
• Sistema internacional de medidas;
• Metalurgia de soldagem;
• Defeitos de soldagem;
• Ensaios não destrutivos e inspeção 

visual;
• Inspeção visual e dimensional 

(Prática);
• Estudo da norma AWS D1.1
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Gerenciamento de fornecedores ainda é um fator decisivo para garantir e manter a qualidade 
do seu produto e a fidelidade dos seus clientes. Realizamos auditorias de qualidade, 

monitoramento, homologação e certificação de sistemas.

QUALIDADE
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Gestão de Riscos – Aplicação Prática

Proporcionar aos participantes a correta compreensão do processo relacionado
à gestão de risco e dar  uma visão geral das Técnicas e Ferramentas para o Processo 
de Avaliação de Riscos - ISO 31010.

Público Alvo
Gerentes, coordenadores e outros 
profissionais responsáveis pela 
implementação do sistema de gestão 
da qualidade.
Outros profissionais envolvidos na 
análise do processo de risco.

Pré-requisitos para os 
participantes
Não possui.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 70% 
e participarem de todas as atividades.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo Programático
• Introdução e Histórico de Risco;
• Definição de Risco;
• Importância e Benefícios de um 

Sistema de Gestão de Riscos;
• Gestão de Risco - Princípios e 

Diretrizes;
• O Processo de Avaliação de Risco

• Identificação de riscos;
• Análise de riscos;
• Avaliação de Riscos;
• Tratamento de Riscos;
• Monitoramento e Análise Crítica.

• Principais etapas para Implantação  de 
um Sistema de Gestão de Riscos;

• Visão Geral da ISO 31010;
• Principais Técnicas para o Processo de 

Avaliação de Risco;
• Estudo de Casos e Workshop.
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Público Alvo
Gerentes, coordenadores, analistas e 
outros profissionais responsáveis pela 
implementação do sistema de gestão 
integrado.
Outros profissionais que desejam 
ter uma compreensão clara das 
principais dos principais requisitos e 
das modificações da ISO 9001: 2015, 
ISO 14001:15 e possíveis mudanças 
da OHSAS 18001:07 para a ISO 
45001:17.

Pré-requisitos para os participantes
Possuir prévio entendimento das 
normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 70% 
e participarem de todas as atividades.

Carga Horária
40 horas

Conteúdo Programático
• Introdução – desenvolvimento das 

normas;
• O Anexo SL;
• Princípios de gestão da qualidade;
• Gestão por processos e Gestão de risco;
• Contexto da Organização e Partes 

Interessadas;
• Perspectiva do Ciclo de Vida;
• Aspectos Ambientais e Perigos e Riscos 

do SST
• Estrutura das normas – seções;
• Análise dos requisitos do SGI;

Auditoria – ISO 19011:2012
• Conceitos iniciais;
• Classificação das auditorias;
• Fases da auditoria - Planejamento, 

preparação, realização, relatório e 
acompanhamento.

• Aspectos éticos da auditoria;
• Problemas comportamentais da 

auditoria

Parte prática:
• Estudo de casos e workshops;
• Elaboração da documentação da 

auditoria;

22

SGI – Formação de Auditor Interno para Sistemas 
de Gestão Integrada. ISO 9001 – 14001 – OSHAS 
18001
Proporcionar aos participantes o entendimento dos requisitos da ISO 9001: 
2015, ISO 14001:15 e OHSAS 18001:07, assim como apresentar os conceitos 
fundamentais relacionados à auditoria do sistema de gestão e capacitar
os participantes a planejar, preparar e realizar uma auditoria do sistema de gestão 
integrado.
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Upgrade do Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO 9001:2015
É o de conhecer a estrutura das normas de sistemas de gestão, entender
os conceitos básicos da ISO 9001 e conhecer as principais mudanças em seus 
requisitos.

Público Alvo
Profissionais que atuam na área 
e/ou tenham interesse no tema. 
Outros profissionais que desejam ter 
uma compreensão clara dos novos 
requisitos da ISO 9001: 2015.

Pré-requisitos para os participantes
Conhecer previamente a ISO 9001 na 
versão anterior.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 80% 
e participarem de todas as atividades.

Carga Horária
8 horas

Conteúdo Programático
• Normas de sistemas de gestão com 

base no Anexo SL;
• Visão geral da ISO 9001;
• Descrição dos requisitos da ISO 9001;
• Contexto da organização;
• Liderança;
• Planejamento;
• Suporte;
• Operação;
• Avaliação do desempenho;
• Melhoria;
• Estudo de Caso / Workshop;
• Serão realizados estudos de caso 

para fixação dos conceitos discutidos 
em sala. Estes trabalhos exigem a 
participação de todos os alunos.
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Público Alvo
Gerentes, coordenadores e outros 
profissionais responsáveis pela 
implementação do sistema de gestão 
da qualidade. Outros profissionais que 
desejam ter uma compreensão clara dos 
novos requisitos da ISO 9001: 2015.

Pré-requisitos para os participantes
Não possui.

Certificado
Será emitido certificado de participação 
para os alunos que obtiverem frequência 
mínima de 70% e participarem de todas 
as atividades.

Carga Horária
16 horas
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ISO 9001:2015 - Interpretação
Proporcionar aos participantes o entendimento das modificações da ISO 9001: 
2015, assim como esclarecer a interpretação dos requisitos para a correta 
adequação do sistema. 
O curso procura estabelecer as necessidades de modificação do atual sistema
de gestão para o completo atendimento aos novos requisitos. 

Conteúdo Programático
• Introdução – desenvolvimento das 

normas;
• Princípios de gestão da qualidade;
• Visão geral da gestão por processos 

e gestão de riscos;
• Principais modificações e impacto 

nas organizações;
• Estrutura da norma – seções;
• Análise dos requisitos da ISO 

9001:15;
• Plano de transição;
• Workshop – análise dos requisitos.
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ISO 9001:2015 - Formação de Auditor Interno
Proporcionar aos participantes o entendimento dos requisitos da ISO 9001: 2015, 
assim como apresentar os conceitos fundamentais relacionados à auditoria
do sistema de gestão e capacitar os participantes a planejar, preparar e realizar
uma auditoria do sistema de gestão da qualidade.

Público Alvo
Gerentes, coordenadores e outros 
profissionais responsáveis pela 
implementação do sistema de gestão da 
qualidade e das auditorias na organização.
Outros profissionais envolvidos na 
manutenção e auditorias do sistema de 
gestão como gerentes industriais, vendas, 
etc.

Pré-requisitos para os participantes
Possui entendimento prévio da ISO 
9001:2015.

Certificado
Será emitido certificado de participação 
para os alunos que obtiverem frequência 
mínima de 70% e participarem de todas 
as atividades.

Carga Horária
24 horas

Conteúdo Programático
ISO 9001: 2015
• Introdução – desenvolvimento das 

normas;
• Princípios de gestão da qualidade;
• Gestão por processos e Gestão de 

risco;
• Estrutura da norma – seções;
• Análise dos requisitos do SGQ;

Auditoria – ISO 19011:2012
• Conceitos iniciais;
• Classificação das auditorias;
• Fases da auditoria - Planejamento, 

preparação, realização, relatório e 
acompanhamento.

• Aspectos éticos da auditoria;
• Problemas comportamentais da 

auditoria

Parte prática:
• Estudo de casos e workshops;
• Elaboração da documentação da 

auditoria;
• Discussão de casos práticos.
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Público Alvo
Profissionais envolvidos com a implementação 
e desenvolvimento do Sistema de Gestão da 
Qualidade em Laboratórios. 

Pré-requisitos para os participantes
Não possui.

Certificado
Será emitido certificado de participação para os 
alunos que obtiverem frequência mínima de 70% e 
participarem de todas as atividades.

Carga Horária
8 horas
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ISO/IEC 17025 - Interpretação

Interpretar os requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2005. Requisitos gerais
para a capacitação de laboratórios de calibração e de ensaios e o processo
de credenciamento de laboratórios.

Conteúdo Programático
• Conceitos Básicos de Qualidade;
• Normas de Sistemas da Qualidade: 

ISO 9000; ISO TS 16949; ISO IEC 
17025;

• As diferenças entre a certificação 
ISO 9000 e ISO IEC 17025 para 
Laboratórios;

• Interpretação dos Requisitos da ISO 
IEC 17025;

• Exemplos de situações práticas 
relacionadas aos requisitos;

• O Processo de Certificação / 
Credenciamento.
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Conteúdo Programático
• Interpretação dos Requisitos Normativos;
• Análise dos Requisitos da Direção;
• Análise dos Requisitos Técnicos;
• Correlação entre as Normas NBR ISO/IEC 

17025:2005 e a NBR ISO 9001:2008;
• Correlação entre as Normas, Incluindo suas 

Abrangências;
• Caminhos para Acreditação junto à CGCRE/

INMETRO (Conteúdo Orientativo);
• Abordar as Etapas de Acreditação junto à 

CGCRE/INMETRO;
• Referência sobre os Documentos 

Orientativos e Mandatórios da CGCRE/
INMETRO;

• Metodologia da Auditoria da Qualidade 
da ISO/IEC 17025: Preparação; Execução; 
Relatório; Perfil e Qualificação do Auditor; 
Comunicação Durante a Auditoria; 
Comportamento do Auditor. 

• Estudos de Caso;
• Reunião de Abertura e Fechamento;
• Técnicas de Questionamento;
• Evidências Objetivas e Descrição de Não-

Conformidades.
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ISO/IEC 17025 – Formação de Auditor Interno
Interpretar os requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2005, desenvolver habilidades
para avaliação dos requisitos da direção e requisitos técnicos de laboratório.
Realizar auditorias internas e em fornecedores e compreender todo o processo
de acreditação de laboratórios de calibração e ensaios.

Público Alvo
Gerentes Técnicos, Gerentes da 
Qualidade e colaboradores que 
atuam em laboratórios de ensaios 
e calibração.

Pré-requisitos para os 
participantes
Não possui.

Certificado
Será emitido certificado de par-
ticipação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima
de 80% e participarem de todas
as atividades.

Carga Horária
24 horas
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Conteúdo Programático
• Trabalho Infantil
• Trabalho Forçado
• Saúde e Segurança
• Liberdade de Associação & Direito à 

Negociação Coletiva
• Discriminação
• Práticas Disciplinares
• Horário de Trabalho
• Remuneração
• Sistemas de Gestão
• Meio Ambiente

Público Alvo
Diretores, gerentes, supervisores e 
técnicos responsáveis pela área de 
responsabilidade social da empresa.

Observações
1.  Programa sujeito à Revisão.
2.  Serão emitidos  certificados aos  
treinandos  que tiverem freqüência 
maior  que 70%.

Carga Horária
16 horas
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Responsabilidade Social Corporativa
Apresentar aos participantes os requisitos de responsabilidade social corporativa
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OHSAS 18001 – Intepretação
Apresentar as diretrizes da norma OHSAS 18001, promovendo o conhecimento sobre 
os requisitos, os métodos e os meios para o desenvolvimento e implementação
de sistemas de gestão de segurança e saúde dentro das empresas.

Público Alvo
Diretores, gerentes, supervisores, 
engenheiros e técnicos.pessoal responsável 
pela área de segurança e saúde.

Pré-requisitos para os participantes
Não há pré-requisito aplicado
aos participantes desse treinamento.

Certificado
Será emitido certificado de participação
para os alunos que obtiverem frequência 
mínima de 70% e participarem de todas
as atividades.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo Programático
• A Evolução da Segurança e 

Saúde Ocupacional; 
• Da BS 8750 à OHSAS 

18001;  
• Elementos do sistema de 

Gestão da SST
• Entendendo os requisitos; 
• A correlação com os 

Sistemas de Gestão (ISO 
9000 e ISO 14000); 

• Planejamento e 
implantação; 

• O processo de avaliação de 
riscos.
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Conteúdo Programático
OHSAS 18001
• Estrutura da norma;
• Definições;
• Elementos do sistema de Gestão da SST;
• Interpretação dos requisitos;
• Workshops: identificação dos requisitos da 

norma.

Auditoria – ISO 19011:2012
• Conceitos iniciais;
• Classificação das auditorias;
• Fases da auditoria - Planejamento, 

preparação, realização, relatório e 
acompanhamento.

• Aspectos éticos da auditoria;
• Problemas comportamentais da auditoria

Parte prática
• Estudo de casos e workshops;
• Elaboração da documentação da auditoria;
• Discussão de casos práticos.
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OHSAS  18001 – Formação de Auditor Interno

Capacitar os participantes a realizar auditorias internas do Sistema de Gestão
de Segurança e Saúde Ocupacional - OHSAS 18001.

Público Alvo
Diretores, gerentes, supervisores, 
engenheiros e técnicos.pessoal 
responsável pela área de segurança 
e saúde.

Pré-requisitos para os 
participantes
Possui entendimento prévio da 
OHSAS 18001.

Certificado
Será emitido certificado de 
participação para os alunos que 
obtiverem frequência mínima de 
70% e participarem de todas as 
atividades.

Carga Horária
24 horas
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Do campo à mesa, todo setor alimentício é composto por uma grande e diversificada rede de 
fornecimento. É comum perceber certa dificuldade de comunicação e alinhamento entre os 

vários setores da cadeia envolvidos em produção e distribuição.

Por exemplo, a visão e preocupação de um agricultor para determinar a preparação do solo 
se distinguem totalmente da preocupação de um varejista local em como dispor e armazenar 
o produto final. Essa clara diversidade de vários padrões para um escopo cada vez maior de 
produtos e processos oferece grandes desafios para o mercado.

SEGURANÇA ALIMENTAR
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Boas Práticas de Fabricação - Interpretação

Interpretação dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação (legislações nacionais 
aplicáveis e códigos de práticas internacionais – Codex Alimentarius).
Fornecimento de diretrizes para implementação e melhoria destes requisitos.
Compreensão da importância da implementação das Boas Práticas de Fabricação 
como pré-requisito para a segurança de alimentos.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos.

Pré-requisitos para os 
participantes
Não há pré-requisito aplicado aos 
participantes desse treinamento.

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado 
através da exposição de recursos 
áudio-visuais em conjunto 
com aplicações de workshops 
que objetivam a fixação pelo 
participante do conteúdo 
apresentado.

Critérios de avaliação dos 
participantes
Os participantes serão avaliados 
através de sua participação 
individual ao longo do treinamento e 
do desenvolvimento dos workshops 
em grupo.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo Programático
1.0 Introdução
1.1 Definição
1.2 Objetivos
1.3 Escopo
1.4 Abrangência
1.5 Responsabilidades
1.6 Importância e Benefícios
1.7 BPF no contexto de Segurança de 

Alimentos
1.8  Introdução à ISO TS 22002-1
1.9 Requisitos legais aplicáveis
1.10 Termos e Definições
2.0 Condições Higiênico- Sanitárias dos 

Estabelecimentos
2.1 Estabelecimento: Instalações
2.2 Requisitos de Higiene do 

Estabelecimento
2.3 Requisitos de Higiene na produção
2.4 Higiene Pessoal e Requisito Sanitário
2.5 Armazenamento e Transporte de 

matérias-primas e produtos acabados
2.6 Informações sobre o produto e 

conscientização dos consumidores
3.0 Procedimentos Operacionais 

Padronizados
4.0 Conclusão

Referências

Codex Alimentarius_ CAC/RCP 1-1969, Ver. 4-2003; 
ANVISA e MAPA | ANVISA e MAPA | ANVISA e MAPA
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Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP)
Formação de auditores internos
Interpretar os requisitos de Boas Práticas de Fabricação (legislações nacionais 
aplicáveis e código de prática internacional – Codex Alimentarius / CAC/RCP 
1-1969, Ver. 4-2003). Desenvolver habilidades em planejar, preparar e executar 
auditorias internas. Alinhar sistemática de identificação de evidências objetivas, 
situações de conformidade e não conformidade (processos, pessoas e produtos) 
de auditoria. Fornecer diretrizes para redação das situações de auditoria 
(conformidades e não conformidades) e consolidação das mesmas em relatório 
de auditoria. Conhecer requisitos de competência e avaliação de auditores, 
assim como suas responsabilidades e objetivos/importância da auditoria interna 
no processo de melhoria contínua da organização. Fornecer visão geral sobre 
monitoramento dos resultados de auditoria.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que atuam 
direta ou indiretamente com a segurança de 
alimentos e processos de auditoria interna 
relacionados.

Pré-requisitos para os participantes
Não há pré-requisito aplicado aos participantes 
desse treinamento.

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em conjunto 
com aplicações de workshops que objetivam 
a fixação, pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através de sua 
participação individual ao longo do treinamento 
e do desenvolvimento dos workshops em grupo. 
Ao final do treinamento os participantes serão 
submetidos a um “exame/prova” em relação 
aos pontos trabalhados durante o treinamento. 
Participantes com nota superior a 70% receberão 
certificados de conclusão do curso com sucesso. 
Os que ficarem com pontuação inferior a 70% 
receberão certificados de participação.

Carga Horária
24 horas – 3 dias (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático
• Introdução
• Condições Higiênico-

Sanitárias dos 
Estabelecimentos

• Procedimentos Operacionais 
Padronizados

• Formação de Auditores 
Internos

• Gerenciando um programa 
de auditoria

• Atividades de auditoria
• Conclusão

Referências

Codex Alimentarius_ CAC/RCP 1-1969, 
Ver. 4-2003; ANVISA e MAPA | ANVISA e 
MAPA | ANVISA e MAPA ; ISO TS 22002-1 
| ISO 19001:2012
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HACCP (Codex Alimentarius) - Interpretação
Interpretar os requisitos do HACCP/APPCC (CAC/RCP 1-1969, Ver. 4-2003) assim 
como seus objetivos e benefícios. Desenvolver habilidades para implementação 
e melhoria destes requisitos dentro da organização. Compreender a importância 
do HACCP/APPCC no sistema de segurança de alimentos e a gestão do mesmo. 
Entender mecanismo (passo a passo) de elaboração de plano HACCP/APPCC
e ferramentas para sua gestão. Entender o processo de certificação, assim como
sua importância e reconhecimento no mercado nacional e internacional.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos 
que atuam direta ou indiretamente 
com a segurança de alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Recomenda-se conhecimento prévio 
em Boas Práticas de Fabricação 
(BPF/GMP).

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado 
através da exposição de recursos 
audiovisuais em conjunto com 
aplicações de workshops que 
objetivam fixação, pelo participante, 
do conteúdo apresentado.

Critérios de avaliação dos 
participantes
Os participantes serão avaliados 
através de sua participação 
individual ao longo do treinamento 
e do desenvolvimento dos 
workshops que objetivam fixação, 
pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Carga Horária
16 horas – 2 dias (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático

• Introdução ao HACCP/APPCC

• Definição

• Objetivos

• Escopo

• Abrangência

• Responsabilidades

• Importância e Benefícios

• Requisitos legais aplicáveis

• Princípio 1 – Perigos

• Princípio 2 – Determinação dos Pontos 

Críticos de Controle

• Princípio 3 – Estabelecimento de limites críticos 

para cada PCC

• Princípio 4 – Estabelecimento de um 

Sistema de monitoramento para cada PCC

• Princípio 5 – Estabelecimento de ações 

corretivas

• Princípio 6 – Estabelecimento de 

procedimentos de verificação

• Princípio 7 – Estabelecimento de 

documentação e manutenção de registros

• Capacitação

• Sistema de Gestão de Segurança de 

Alimentos

• Processo de Certificação

• Conclusão

Referências
Codex Alimentarius_ CAC/RCP 1-1969, Ver. 4-2003 | Portaria nº1428 de 26 de Novembro de 1993
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HACCP, segundo os requisitos 
da ISO 22000:2005
Interpretar os requisitos do HACCP/APPCC segundo os requisitos da ISO 
22000:2005, assim como seus objetivos e benefícios. Desenvolver habilidades 
para implementação e melhoria destes requisitos dentro da organização.
Entender mecanismo (passo a passo) de elaboração de plano HACCP/APPCC.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que 
atuam direta ou indiretamente com a 
segurança de alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Recomenda-se conhecimento prévio em 
Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP).

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em 
conjunto com aplicações de workshops que 
objetivam fixação, pelo participante, do 
conteúdo apresentado.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através 
de sua participação individual ao longo do 
treinamento e do desenvolvimento dos 
workshops que objetivam fixação, pelo 
participante, do conteúdo apresentado.

Carga Horária
16 horas – 2 dias (08h30 às 17h30)

Conteúdo 
Programático
• Introdução
• Definição
• Objetivos
• Escopo
• Abrangência
• Responsabilidades
• Importância e Benefícios
• Requisitos legais aplicáveis
• Oveview do programa de 

pré-requisitos;
• Etapas preliminares à 

análise de perigos
• Análise de Perigos
• Estabelecimento de PPR 

Operacional
• Estabelecimento de PCC
• Sistema de Monitoramento
• Verificação
• Atualização
• Capacitação
• Sistema de Gestão de 

Segurança de Alimentos
• Conclusão

Referências
ISO 22000: 2005
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HACCP (Codex Alimentarius)
Formação de Auditor Interno
Interpretar os requisitos do HACCP/APPCC (CAC/RCP 1-1969, Ver. 4-2003) assim 
como seus objetivos e benefícios. Fornecer diretrizes para redação das situações 
de auditoria (conformidades e não conformidades) e consolidação das mesmas em 
relatório de auditoria. Conhecer requisitos de competência e avaliação de auditores, 
assim como suas responsabilidades e objetivos/importância da auditoria interna 
no processo de melhoria contínua da organização. Fornecer visão geral sobre 
monitoramento dos resultados de auditoria.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que atuam direta 
ou indiretamente com a segurança de alimentos e 
processos de auditoria interna relacionados.

Pré-requisitos para os participantes
Recomenda-se conhecimento prévio em Boas 
Práticas de Fabricação (BPF/GMP).

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através da exposição 
de recursos audiovisuais em conjunto com 
aplicações de workshops que objetivam a fixação, 
pelo participante, do conteúdo apresentado.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através de sua 
participação individual ao longo do treinamento 
e do desenvolvimento dos workshops em grupo. 
Ao final do treinamento os participantes serão 
submetidos a um “exame/prova” em relação aos 
pontos trabalhados durante o treinamento.
Participantes com nota superior a 70% receberão 
certificados de conclusão do curso com sucesso. 
Os que ficarem com pontuação inferior a 70% 
receberão certificados de participação.

Carga Horária
16 horas

Conteúdo 
Programático

• Introdução ao HACCP/

APPCC

• Capacitação

• Sistema de Gestão 

de Segurança de 

Alimentos

• Formação de Auditores 

Internos

• Gerenciamento de um 

programa de auditoria

• Atividades de auditoria

• Competência e 

avaliação de auditores

• Conclusão

Referências
Codex Alimentarius_ CAC/RCP 1-1969, Ver. 4-2003 | Portaria 
nº1428 de 26 de Novembro de 1993 |  ISO 19001:2012
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ISO 22000:2005
Interpretação
Interpretar os requisitos para sistema de gestão da segurança de alimentos da ISO 
22000:2005. Desenvolver habilidades para análise e melhoria destes requisitos 
dentro da organização. Entender o processo de certificação, assim como sua 
importância e reconhecimento no mercado nacional e internacional.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que atuam 
direta ou indiretamente com a segurança de 
alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Recomenda-se conhecimento prévio em Boas 
Práticas de Fabricação (BPF/GMP) e APPCC/
HACCP.

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em conjunto 
com aplicações de workshops que objetivam 
fixação, pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através de sua 
participação individual ao longo do treinamento 
e do desenvolvimento dos workshops que 
objetivam fixação, pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Carga Horária
16 horas – 2 dias (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático
• Introdução
• Sistema de gestão da 

segurança de alimentos
• Responsabilidade da 

direção
• Gestão dos recursos
• Planejamento e realização 

de produtos seguros
• Validação, verificação e 

melhoria do sistema de 
gestão de segurança de 
alimentos

• Conclusão

Referências
ISO 22000: 2005
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FSSC 22000 / Versão 3 - Interpretação
Interpretar os requisitos das normas ISO 22000:2005; ISO TS 22002-1:2012 
e requisitos adicionais da FSSC 22000. Desenvolver habilidades para análise 
e melhoria destes requisitos dentro da organização. Entender o processo de 
certificação, assim como sua importância e reconhecimento no mercado nacional
e internacional.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que 
atuam direta ou indiretamente com a 
segurança de alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Recomenda-se conhecimento prévio em 
Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP) 
e APPCC/HACCP.

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através 
da exposição de recursos audiovisuais 
em conjunto com aplicações de 
workshops que objetivam fixação, pelo 
participante, do conteúdo apresentado.

Critérios de avaliação dos 
participantes
Os participantes serão avaliados 
através de sua participação individual 
ao longo do treinamento e do 
desenvolvimento dos workshops que 
objetivam fixação, pelo participante, do 
conteúdo apresentado.

Carga Horária
24 horas – 3 dias (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático

• Introdução

• Sistema de gestão da segurança de 

alimentos

• Planejamento e realização de produtos 

seguros

• Validação, verificação e melhoria do 

sistema de gestão de segurança de 

alimentos

• Requisitos Adicionais FSSC 22000

• Construção e Layout dos Edifícios

• Leiaute das Instalações e Local de 

Trabalho

• Utilidades: Ar, água e energia

• Descarte de resíduos

• Adequação, Limpeza e Manutenção de 

Equipamentos

• Gestão de Materiais Adquiridos

• Medidas de prevenção para contaminação 

cruzada

• Limpeza e Higienização

• Controle de Pragas

• Higiene pessoal e Instalações para os 

funcionários

• Reprocessamento

• Uso de reprocessamento

• Armazenamento

• Informação do produto e alerta do 

consumidor

• Defesa do Alimento, Biovigilância e 

Bioterrorismo

Referências

ISO 22000:2005; ISO TS 22002-1:2012; 
Anexo 1A – Requisitos Adicionais FSSC 22000
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FSSC 22000 / Versão 3 - 
Formação de Auditor Interno
Interpretar os requisitos das normas ISO 22000:2005; ISO TS 22002-1:2012 
e requisitos adicionais da FSSC 22000. Fornecer diretrizes para redação das 
situações de auditoria (conformidades e não conformidades) e consolidação
das mesmas em relatório de auditoria. Conhecer requisitos de competência 
e avaliação de auditores, assim como suas responsabilidades e objetivos/
importância da auditoria interna no processo de melhoria contínua da organização. 
Fornecer visão geral sobre monitoramento dos resultados de auditoria.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que atuam 

direta ou indiretamente com a segurança de 

alimentos e processos de auditoria interna 

relacionados.

Pré-requisitos para os participantes
Recomenda-se conhecimento prévio em Boas 

Práticas de Fabricação (BPF/GMP) e APPCC/

HACCP.

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através da 

exposição de recursos audiovisuais em 

conjunto com aplicações de workshops que 

objetivam a fixação, pelo participante, do 

conteúdo apresentado.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através 

de sua participação individual ao longo do 

treinamento e do desenvolvimento dos 

workshops em grupo. Ao final do treinamento 

os participantes serão submetidos a um 

“exame/prova” em relação aos pontos 

trabalhados durante o treinamento.

Participantes com nota superior a 70% receberão 

certificados de conclusão do curso com sucesso. 

Os que ficarem com pontuação inferior a 70% 

receberão certificados de participação.

Carga Horária
32 horas – 4 dias (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático

• Introdução ao 
sistema de gestão 
de segurança de 
alimentos

• Responsabilidade 
da direção

• Gestão dos recursos
• Planejamento 

e realização de 
produtos seguros

• Validação, 
verificação e 
melhoria do 
sistema de gestão 
de segurança de 
alimentos

• Requisitos 
adicionais FSSC 
22000 e ISO TS 
22002-1:2012

• Construção e layout 
dos edifícios e 
instalações

• Utilidades: Ar, água 
e energia

• Descarte de 
resíduos

• Adequação, limpeza 
e manutenção de 
equipamentos

• Gestão de materiais
• Medidas de 

prevenção para 

contaminação 
cruzada

• Limpeza e 
higienização

• Controle de Pragas
• Reprocessamento
• Armazenamento
• Informação do 

produto e alerta do 
consumidor

• Defesa do alimento, 
biovigilância e 
bioterrorismo

• Formação de 
Auditores Internos

• Gerenciando um 
programa de 
auditoria

• Competência 
e avaliação de 
auditores

Referências

ISO 22000:2005 | ISO TS 22002-1:2012 
Anexo 1A – Requisitos Adicionais FSSC 
22000 ISO 19001:2012
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ISO / TS 22002-1:2012 - Interpretação
Interpretar os requisitos da ISO 22002-1:2012.
Desenvolver habilidades para análise e melhoria destes requisitos dentro da 
organização. Compreender a importância da implementação do programa de pré-
requisitos dentro do sistema de gestão de segurança de alimentos da organização.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que atuam 
direta ou indiretamente com a segurança de 
alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Profissionais da área de alimentos que atuam 
direta ou indiretamente com a segurança de 
alimentos.

Metodologia aplicada
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em 
conjunto com aplicações de workshops que 
objetivam fixação, pelo participante, do 
conteúdo apresentado.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através 
de sua participação individual ao longo do 
treinamento e do desenvolvimento dos 
workshops que objetivam fixação, pelo 
participante, do conteúdo apresentado.

Carga Horária
8 horas – 1 dia (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático

• Introdução

• Construção e Layout dos 

Edifícios

• Leiaute das Instalações e Local 

de Trabalho

• Utilidades: Ar, água e energia

• Descarte de resíduos

• Adequação, Limpeza e 

Manutenção de Equipamentos

• Gestão de Materiais Adquiridos

• Medidas de prevenção para 

contaminação cruzada

• Limpeza e Higienização

• Controle de Pragas

• Higiene pessoal e Instalações 

para os funcionários

• Reprocessamento

• Uso de reprocessamento

• Armazenamento

• Informação do produto e alerta 

do consumidor

• Defesa do Alimento, 

Biovigilância e Bioterrorismo

• Conclusão

Referências
ISO TS 22002-1:2012
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Legislação de Rotulagem e Registro 
de Alimentos 
Apresentar legislações aplicáveis à rotulagem e registro de alimentos.
Demonstrar os alimentos com obrigatoriedade e os dispensados de registro.
Entender como elaborar os dizeres de rotulagem e registro de alimentos.

Metodologia
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em 
conjunto com aplicações de workshops que 
objetivam a fixação, pelo participante, do 
conteúdo apresentado.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que 
atuam direta ou indiretamente com 
rotulagem e registro de alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Não há pré-requisito aplicado aos 
participantes desse treinamento.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através 
de sua participação individual ao longo do 
treinamento e do desenvolvimento dos 
workshops em grupo.

Carga Horária
8 horas – 1 dia (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático
• Introdução
• Cenário de legislação referente 

a rotulagem e registros de 
alimentos

• Legislações vigentes dos órgãos 
reguladores

• Processo de registro de 
alimentos (ANVISA e MAPA)

• Práticas de obrigatoriedade 
de registro, elaboração de 
rotulagem incluindo tabela 
nutricional e

• elaboração de registro
• Conclusão

Referências

Anvisa; Codex Alimentarius_ CAC/RCP 1-1969, 
Ver. 4-2003; MAPA; INMETRO; Código de Defesa 
do Consumidor

SE
G

U
R

A
N

ÇA
 A

LI
M

EN
TA

R



42

Legislação Aplicada
à Embalagens Metálicas e Celulósicas
Demonstrar legislações aplicáveis às embalagens metálicas e celulósicas.
Abordar requisitos legais relacionados à migração de componentes. Apresentar 
listas positivas e mecanismo de identificação das mesmas de acordo com material 
utilizado, assim como condições de análises desses compostos. Avaliar laudo
de análise.

Metodologia
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em conjunto 
com aplicações de workshops que objetivam 
a fixação, pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Público Alvo
Profissionais da área de embalagens.

Pré-requisitos para os participantes
Não há pré-requisito aplicado aos participantes 
desse treinamento.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através de sua 
participação individual ao longo do treinamento 
e do desenvolvimento dos workshops em grupo.

Carga Horária
8 horas – 1 dia (08h30 às 17h30)

Conteúdo 
Programático

• Introdução
• Cenário de legislação 

referente a embalagens 
metálicas e celulósicas

• Legislações 
relacionadas a adesivos 
de alimentos

• Listas positivas
• Simulantes de migração
• Migração total e 

específica
• Uso da legislação na 

garantia da qualidade
• Legislação X 

Certificação X HACCP
• Conclusão

Referências
Anvisa | Codex Alimentarius_ CAC/RCP 1-1969, Ver. 4-2003
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Alergênicos
Abordar visão técnica dos ingredientes alergênicos e seus sintomas nos seres 
humanos. Demonstrar técnicas de controle e prevenção à contaminação cruzada.
Entender lista de alergênicos existente e potenciais alergênicos que devem ser 
gerenciados. Discutir questão existente entre controle de alergênicos no processo 
x rotulagem. Conhecer ferramentas e programas para controlar e minimizar
a contaminação cruzada.

Metodologia
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em conjunto 
com aplicações de workshops que objetivam 
a fixação, pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos que atuam 
direta ou indiretamente com a segurança de 
alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Não há pré-requisito aplicado aos participantes 
desse treinamento.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através de sua 
participação individual ao longo do treinamento 
e do desenvolvimento dos workshops em grupo.

Carga Horária
8 horas – 1 dia (08h30 às 17h30)

Conteúdo Programático

• Contexto atual de 
alergênicos dentro 
do cenário de food 
safetyListas de Alergênicos

• Requisitos legais 
relacionados aos 
alergênicos

• Sintomas no organismo dos 
alergênicos

• Mapeamento das áreas de 
contaminação

• Procedimentos para 
minimizar a contaminação 
de alergênicos

• Procedimentos necessários 
para manter um programa 
de controle de alergênicos

Referências
ISO TS 22002-1; Codex General Standard For The Labelling Of Prepackaged Foods –
CODEX STAN 1-1985 (rev. 1-1991); DIRETIVA 2003/89/CE – 10/11/2003 – Indicação Dos 
Ingredientes Presentes Nos Gêneros Alimentícios; DIRETIVA 2003/89/CE – 10/11/2003 – 
Indicação Dos Ingredientes Presentes Nos Gêneros Alimentícios; NFPA (nos EUA) - National 
Food Processors Association; ANVISA e Resolução RDC 26 de 02 de julho de 2015
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Parâmetros Gerais de
Legislação de Alimentos no Brasil
Apresentar cenário atual das legislações de alimentos no Brasil. Fornecer guia em 
relação à busca, identificação e manuseio das legislações. Entender como aplicar
e utilizar as legislações.

Metodologia
O treinamento será ministrado através da 
exposição de recursos audiovisuais em conjunto 
com aplicações de workshops que objetivam 
a fixação, pelo participante, do conteúdo 
apresentado.

Público Alvo
Profissionais da área de alimentos.

Pré-requisitos para os participantes
Não há pré-requisito aplicado aos 
participantes desse treinamento.

Critérios de avaliação dos participantes
Os participantes serão avaliados através 
de sua participação individual ao longo do 
treinamento e do desenvolvimento dos 
workshops em grupo.

Carga Horária
8 horas – 1 dia (08h30 às 17h30)

Conteúdo 
Programático

• Introdução
• Cenário de legislação no 

Brasil
• Legislações mais 

aplicadas por segmento
• Gerenciamento de 

legislação na organização
• Uso da legislação na 

garantia da qualidade
• Conclusão

Referências

Anvisa; MAPA; Codex 
Alimentarius_ CAC/RCP 
1-1969, Ver. 4-2003
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SEGURANÇA INFANTIL
AIntertek auxilia varejistas, marcas e fabricantes de bens de consumo em geral: brinquedos, 

brindes, artigo escolar, produtos infanto-juvenil, artigos de decoração, embalagens, 
produtos para animais de estimação, utensílios de cozinha, entre outros a assegurar que 
seus produtos atinjam requisitos de segurança, regulatórios e elevados níveis de qualidade 
e performance em todas as etapas da cadeia de fornecimento.
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Workshop - Portaria nº 53 – Berços infantis 

Esclarecer dúvidas a respeito da portaria publicada em 2016 para berços infantis, 
em relação a certificação e testes.

Público Alvo
Fabricantes de berços, consultores, 
organismos de certificação e profissionais 
da indústria moveleira.

Pré-requisitos para os participantes
Conhecimentos gerais em ensaios de berços 
e/ou certificações de produtos infantis.

Carga Horária
4 horas

Programa:

Cronograma de Treinamento
8h30 - 9h Credenciamento dos 

participantes e retirada de 
material

9h - 9h30 Apresentação / Introdução
9h30 - 10h30 Portarias anteriores x atual
10h30 - 11h Coffee break
11h - 11h30 Portaria 53, Normas ABNT 

15860 e 16067
11h30 - 
12h30

Principais mudanças da Portaria 53 
em relação às anteriores

12h30 - 12h45 Bate-papo - Dúvidas
12h45 -13h Encerramento

Conteúdo Programático
• Overview - Mercado de berços;
• Portaria n.º 269, de 21 de junho de 

2011. (Certificação);
• Portaria 594 de 05/12/2013;
• Portaria n.º 243, de 21 de maio de 

2015
• Portaria nº 53, de 1 de fevereiro de 

2016 – Berços e Berços dobráveis;

• ABNT NBR 15860-1 – Parte 1: 
Requisitos de Segurança – Móveis: 
Berços e berços dobráveis infantis 
tipo doméstico;

• ABNT NBR 15860-2 - Parte 2: 
Métodos de Ensaio – Móveis: Berços 
e berços dobráveis infantis tipo 
doméstico;

• ABNT NBR 16067-1 – Parte 1: 
Requisitos de segurança  - Móveis 
– Berços, berços de balanço ou 
pendular de até 900 mm para uso 
doméstico;

• ABNT NBR 16067-2 – Parte 2: 
Métodos de ensaio – Móveis: Berços, 
berços de balanço ou pendular de 
até 900 mm para uso doméstico;
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AA 1000 – Conceitos Fundamentais e 
Interpretação dos Requisitos
Preparar os participantes para entenderem os conceitos fundamentais e os 
requisitos da AA 1000, Auxiliando-os na definição de prioridades aos aspetos 
mais relevantes para a sua gestão e relato de sustentabilidade e promovendo 
a melhoria dos sistemas de gestão, de uma forma geral, e do envolvimento das 
partes interessadas em particular. 

Público Alvo
Responsáveis de Sustentabilidade, 
Assuntos Corporativos, 
Comunicação, Recursos Humanos, 
Marketing, Gestão Ambiental, 
Controle de Risco, Qualidade 
e colaboradores envolvidos 
na elaboração do relatório de 
sustentabilidade. 

Observações
1.  Programa sujeito à Revisão.
2.  Serão emitidos  certificados aos  
treinandos  que tiverem freqüência 
maior  que 70%.

Carga Horária
24 horas

Conteúdo Programático
Parte teorica:
• Processos para mapeamento e priorização 

das partes interessadas. 
• Definição dos objetivos do envolvimento das 

partes interessadas. 
• Apresentação de formas de consultar e 

envolver as partes interessadas 
• Relação entre a AA1000 e os referenciais 

GRI e ISO 26000. 
• Interpretação dos requisitos da AA1000

Parte prática:
• Estudo de casos e workshops;
• Discussão de casos práticos.
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Público Alvo
Diretores, Gerentes e demais 
colaboradores envolvidos com a 
implementação do sistema de gestão 
social – SA 8000.

Observações
1.  Programa sujeito à Revisão.
2.  Serão emitidos  certificados aos  
treinandos  que tiverem freqüência 
maior  que 70%.

Carga Horária
24 horas

Formação de Auditores Internos - SA 8000:14
Propiciar aos participantes o entendimento dos requisitos da SA 8000, assim
como instruir os participantes em técnicas básicas de auditorias.

Conteúdo Programático
Parte teórica:
• SA 8000

• Importância da SA 8000.
• A estrutura da SA 8000
• Interpretação dos Requisitos da SA 

8000
• Auditoria – ISO 19011:2012

• Conceitos iniciais;
• Classificação das auditorias;
• Fases da auditoria - Planejamento, 

preparação, realização, relatório e 
acompanhamento.

• Aspectos éticos da auditoria;
• Problemas comportamentais da 

auditoria
Parte prática:
• Estudo de casos e workshops;
• Elaboração da documentação da auditoria;
• Discussão de casos práticos.

Sustentabilidade
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Oferecemos testes laboratoriais 
que atendem uma extensa gama 

de indústrias, como as de petróleo 
e gás, bio-combustíveis e produtos 
químicos. Com profissionais 
experientes e capacitados, 
fornecemos soluções de qualidade 
aos clientes, agregando valor aos 
seus produtos e processos.

CARGO ANALYTICAL ASSESSMENT

50

Área de Atuação não destacada 
no catálogo, mas que poderá ser 
consultada sobre treinamento 
em sua área de especialidade.



Nosso comprometimento com 
o serviço rápido e cuidadoso 

agrega valor aos produtos 
de nossos clientes e ajuda a 
torná-los mais competitivos em 
mercados globais. Os selos da 
Intertek indicam ao mundo que 
você investiu tempo e recursos 
para garantir que seu produto 
atenda às normas de segurança, 
desempenho e qualidade.

ELECTRICAL & WIRELESS
Área de Atuação não destacada 
no catálogo, mas que poderá ser 
consultada sobre treinamento 
em sua área de especialidade.
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A Intertek auxilia varejistas, marcas e fabricantes de bens de consumo em geral: brinquedos, brindes, artigo escolar, 
produtos infanto-juvenil, artigos de decoração, embalagens, produtos para animais de estimação, utensílios de cozinha, 
entre outros a assegurar que seus produtos atinjam requisitos de segurança, regulatórios e elevados níveis de qualidade 
e performance em todas as etapas da cadeia de fornecimento.

A linha de negócios Industry Services é uma organização global de serviços de inspeção técnica, equipes de mão de 
obra e suporte técnico, gerenciamento de integridade de ativos e certificação de sistemas da qualidade, consultoria 
& treinamento para todos os setores industriais, incluindo Óleo e Gás, Energia, Mineração, Construção, Engenharia, 
Química e indústrias de fabricação em geral.

Nosso comprometimento com o serviço rápido e cuidadoso agrega valor aos produtos de nossos clientes e ajuda a 
torná-los mais competitivos em mercados globais. Os selos da Intertek indicam ao mundo que você investiu tempo 
e recursos para garantir que seu produto atenda às normas de segurança, desempenho e qualidade.

O setor de minerals oferece serviços de ponta como análises, controle de qualidade e inspeção independente no setor 
de mineração e exploração. Nosso laboratório de minerais no Brasil está localizado em Parauapebas (PA). Atuamos 
na área de comércio exterior de minério, concen-trados e gusa com laboratório em Aratu (BA). Nossos laboratórios de 
minerais no exterior estão localizados em Perth (Austrália), Jacarta (Indonésia), Toronto (Canadá) e Copiapó (Chile). 

Estamos presentes nos principais portos nacionais e cobrimos todo o território nacional, com laboratórios instalados 
em Rio Grande (RS), Paranaguá (PR), Aratu (BA), Santos (SP), Recife (PE) e Maceió (AL), sempre utilizando os mais 
recentes padrões e procedimentos internacional-mente aprovados, analisamos e classifi-camos produtos, commodities 
e matérias-primas, para garantir qualidade e padrões internacionais.

Industry Services

Hardlines & Toys

Minerals 

Eletrical & Wireless

Agricultural Services

BUSINESS LINES



Com soluções que visam a prevenção ao invés de correção, a Intertek auxilia varejistas, marcas e fabricantes de tecidos, 
vestuário, calçados, acessórios de moda, linha cama/mesa/banho, entre outros, a assegurar que seus produtos atinjam 
requisitos de segurança e elevados níveis de qualidade e performance em todas as etapas da cadeia de fornecimento.

Gerenciamento de fornecedores ainda é um fator decisivo para garantir e manter a qualidade do seu produto e a 
fidelidade dos seus clientes. Realizamos auditorias de qualidade, monitoramento, homologação e certificação de 
sistemas.

Do campo à mesa, todo setor alimentício é composto por uma grande e diversificada rede de fornecimento. É comum 
perceber certa dificuldade de comunicação e alinhamento entre os vários setores da cadeia envolvidos em produção e 
distribuição. Por exemplo, a visão e preocupação de um agricultor para determinar a preparação do solo se distinguem 
totalmente da preocupação de um varejista local em como dispor e armazenar o produto final. Essa clara diversidade 
de vários padrões para um escopo cada vez maior de produtos e processos oferece grandes desafios para o mercado.

Oferecemos testes laboratoriais que atendem uma extensa gama de indús-trias, como as de petróleo e gás, 
bio-combustíveis e produtos químicos. Com profissionais experientes e capaci-tados, fornecemos soluções de qualidade 
aos clientes, agregando valor aos seus produtos e processos. 

A linha de GTS oferece uma vasta gama de serviços em ensaios e inspeções para auxiliar nossos clientes a minimizar 
os riscos de seus negócios e cumprir com padrões cada vez mais rígidos de segurança e qualidade de produtos para o 
mercado local e internacional.

Goverment and Trade Services

Business Assurance

Food Services

Cargo & Analytical Assesment

Softlines



Nossos treinamentos são realizados nas instalações da Intertek, em Alphaville, Barueri/SP.

Os cursos programados incluem toda a documentação necessária para a sua realização. 

Oferecemos também a possibilidade de realizá-los em sua empresa, permitindo escolher as 
datas pretendidas para a formação e aprofundar os conteúdos programáticos mais relevantes 
à sua organização. Para obter mais informações sobre essa modalidade, entre em contato 
conosco através do e-mail academy.brasil@intertek.com ou telefone para 11 2842-0432.

Desde auditoria e inspeção, a testes, treinamentos, consultoria, garantia de qualidade e 
certificação, a Intertek agrega valor aos produtos, processos e ativos dos clientes.

Dispomos de uma rede com mais de 1.000 laboratórios e escritórios, onde atuam mais de 42.000 
profissionais em mais de 100 países.

A Intertek auxilia no sucesso das empresas no mercado global e ajuda seus clientes a atenderem às 
expectativas dos consumidores finais em critérios de segurança, sustentabi-lidade, desempenho, 
integridade e anseios em praticamente qualquer mercado mundial.

Intertek. Há mais de 40 anos acreditando no Brasil e desde 1885 assegurando 
qualidade no mundo.



Intertek Academy Brasil

Alameda Mamoré, 503 – 8º Andar

06454-040 – Barueri/SP

intertek-br.com/treinamento/

 Alexandre Martins
Country Sales Manager
alexandre.martins@intertek.com
+55 11 4064 6921

Cláudia Silva
Intertek Academy Brasil
claudia.silva@intertek.com
+55 11 2842 0432



+55 11 5015 4200

academy.brasil@intertek.com

intertek.com

Por mais de 130 anos, empreendimentos ao redor 
do mundo tem confiado na Intertek para garantir a 
qualidade e a segurança de seus produtos e processos.

Al. Mamoré, 503 - 8º andar 
Edifício Icon - Barueri
06454 040 - SP




