INFORMATIVO 18/02/2014-SP
CURSOS RENALI 2014

TREINAMENTO SOBRE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS
CONFORME A NORMA NBR ISO/IEC 17025
O Núcleo da Coordenação da RENALI, a maior Rede de Laboratórios de Análises de Alimentos do país,
integrante do Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC, buscando apoiar o desenvolvimento da Indústria
alimentícia por meio do suporte aos seus laboratórios integrantes, informa o início das atividades do Projeto
Auditor RENALI, por meio da realização de mais um curso.
O Projeto Auditor RENALI tem como objetivo avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios
integrantes da Rede bem como o desenvolvimento do Projeto “Estruturação da Rede Nacional de Análises de
Alimentos RENALI-SIBRATEC” com foco nas execuções Física e Financeira.
Metodologia de Execução do Projeto Auditor RENALI: 1- Treinamento, 2- Apresentação do Cronograma de
Auditorias, 3- Execução das Auditorias, 4- Elaboração e entrega da documentação, 5- Avaliação pelo Núcleo da
Coordenação, 6- Elaboração de um Plano de Ação conjunto (estas etapas estão sujeitas a revisão).
TREINAMENTO SOBRE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS CONFORME A NORMA NBR
ISO/IEC 17025
Data: 31/MARÇO, 01 e 02 de ABRIL de 2014 (segunda a quarta-feira)
Carga Horária: 24 horas (08:00-12:00h / 13:00-17:00h)
Local: REMESP
Endereço: Av. Paulista, 2200 - 9° andar – São Paulo - SP
Instrutor: Marcelo Alves dos Santos
Público Alvo: Gerentes, Supervisores e Técnicos de Laboratórios, laboratoristas, técnicos de manutenção de
instrumentos de medição.
As inscrições devem ser feitas, obrigatoriamente, via Sistema de Gerenciamento da Rede.
Necessitamos urgência na confirmação da pessoa que irá participar da reunião.
O PROCEDIMENTO DE RESERVA DE O HOTEL É POR SUA CONTA, DEVIDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.
GARANTA LOGO A SUA VAGA, POIS A REDE HOTELEIRA DA REGIÃO É SEMPRE BEM CONCORRIDA.
LISTA COM SUGESTÕES DE HOTEÍS EM ANEXO.
Aproveitamos para informar que o valor das diárias foi reajustado pela FINEP e será de R$ 361,00/dia.
Contato: Patrícia Laurentino Burger ou Marcelo Nome Silva, IEL/SC Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina,
Sistema FIESC, Rod. Admar Gonzaga 2765 Itacorubi 88034-001 Florianópolis, SC
Fone: 48 3231.4393 Fax: 48 3334.2822

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 28/02/2013 – Sexta-feira
Não serão permitidas inscrições fora do prazo.
A realização da inscrição no sistema implica que o Gestor do Projeto na sua instituição está de acordo com os
requisitos para a participação do curso, comprometendo-se a disponibilizar o inscrito para a participação
efetiva no projeto.

Característica da Instituição:

Integrantes da rede, contemplados com recursos financeiros.

Pagamento de:

Despesas de transporte, diária, inscrição e material do curso.

Vagas disponíveis:

LACEN-PE, IAL, TECPAR, ITAL, SDA, CEPED, CETEC: 2
vagas/instituição: 2 vagas/instituição
Membros da equipe elencados no projeto “Estruturação da Rede Nacional de Análises de
Alimentos RENALI-SIBRATEC”. Caso não estejam, deve-se preencher o “Termo de Sigilo” e o
documento “Cadastro de Equipe” e enviar junto com a ficha de inscrição ao curso.

Indicado para participar do evento:

REQUISITOS:
É necessário ter experiência comprovada em auditorias.
Ser uma pessoa de alto grau de confiança da instituição.
Tempo de serviço na instituição.
Estar disponível e ser disponibilizado para as viagens que forem solicitadas, visando cumprir
com o estabelecido no projeto Auditor Interno RENALI.
Participar das auditorias, preencher e entregar todos os documentos necessários ao bom
cumprimento das funções para as quais for designado.
Confidencialidade sobre todos os processos com os quais estará envolvido.

PROGRAMAÇÃO
TREINAMENTO SOBRE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS CONFORME
A NORMA NBR ISO/IEC 17025


Requisitos gerais para capacitação de laboratórios: interpretação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005



Sistema da qualidade do laboratório



Qualificação dos recursos humanos



Instalações, equipamentos e materiais de referência, ensaios de proficiência



Rastreabilidade de medição e calibração



Métodos e procedimentos



Registros, certificados e relatórios



Subcontratação de serviços



Serviços de apoio e fornecimentos externos



Análise crítica e ações corretivas/preventivas



Visão geral da norma ABNT NBR ISO 19011:2012



Planejamento da auditoria



Critérios de gestão de auditorias métodos de auditoria documentação, etapas e desenvolvimento de uma auditoria interna
registro e tratamento de não conformidades



Responsabilidades/papel do auditor

Metodologia
1. O conteúdo do treinamento está baseado na norma NBR ISO 19011:2012 quanto aos conceitos de auditoria da qualidade e na norma NBR
ISO/IEC 17025:2005 quanto ao critério de auditoria.
2. O treinamento terá uma parte conceitual (explicação e discussão de conceitos) e uma parte para realização de exercícios (aplicação prática dos
conceitos).
Marcelo Alves dos Santos
Engenheiro mecânico formado em 1997. Diretor de empresa de consultoria e treinamento para laboratórios de calibração e ensaio segundo a
norma NBR ISO/IEC 17025. Como consultor já participou da acreditação de mais de 25 laboratórios nas áreas de calibração e ensaio. Como
instrutor de cursos voltados à laboratórios como, Interpretação da norma NBR ISO/IEC 17025; Incerteza de medição; Interpretação de certificados
de calibração e Auditor interno para laboratórios já formou mais de 1000 pessoas. Atua como avaliador especialista do Inmetro em serviços de
acreditação. Atuou como Gerente da Qualidade e Gerente Técnico Substituto em laboratório acreditado em 4 áreas por 8 anos. Idealizador de um
software de gestão para laboratórios.
Grande abraço!
A Rede se faz com a participação de todos.
Irineu Scartezini Jr – Secretário Executivo
(49) 8438-1272/ (49) 3322-8159
secretariaexecutiva@rederenali.com.br
scartezinijr@gmail.com

