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CURSO: “CONTROLE DE QUALIDADE E 
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA” 

 

21 e 22/05/2020 

Público Alvo: Inspetores da Qualidade, Assistentes Técnicos, Vendedores e Representantes 
da Direção. 
 
Programa: Como estruturar o processo de inspeção de Recebimento (papéis – chapas – 
tintas – demais insumos). Como elaborar plano da qualidade para inspeção no processo; 
Técnicas de inspeção do papelão ondulado e das embalagens; Como manter os registros 
dessas inspeções para a rastreabilidade. Conhecer e entender a aplicação dos testes físicos. 
(RCT, CMT, Coluna, Mullen, Cobb, Compressão, Porosidade entre outros). Técnicas para 
responder as RNC´s (Relatório de Não Conformidade); Definição dos conceitos de: Defeitos 
críticos, graves e toleráveis – Inspeção por atributos e inspeção por variáveis – NQA – Plano 
de amostragem NBR 5426 – Lote – Amostras – Retrabalho – Reparo – Refugo; Classificação 
dos defeitos das embalagens e seus respectivos NQA. Defeitos dos processos: impressão – 
vincos – fechamento –entalhes – geral; Como preparar e emitir laudos e certificados da 
qualidade para os clientes; Técnicas para fazer assistência técnica pós-vendas. (Quais as 
responsabilidades e limites do assistente técnico - Como se comportar, o que dizer e o que 
não dizer, como fazer um relatório de visita técnica corretiva e preventiva); Tipos de papéis 
e processo de fabricação. Como estruturar e manter um sistema de gestão da qualidade; 
Quais os registros necessários e como prepará-los para auditorias de 2° parte (clientes) ou 
3° parte (certificação); Exigências relativas à qualidade de produto e serviços do mercado 
consumidor de papelão ondulado; Como elaborar plano de ação para eliminar as causas 
das não conformidades; Ações corretivas e ações preventivas; Planejamento e implantação 
de visitas técnicas preventivas; Ações após visitas técnicas preventivas. 
 
Expositor: Agnaldo Xavier 

Horário: 09:00 às 17:00 horas 

Local: Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 646 – Alto da Lapa – 05078-000 – São Paulo, SP. 

Prazo para inscrições e pagamento: 13/05/20. 

Contato: (11) 3538-2276 ou cursos@abpo.org.br 
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INVESTIMENTOS 

Inscrições Associado Consumidor *Não Associado 

1 Inscrição R$ 710,00 R$ 1.030,00 R$ 1.200,00 

2 Inscrições R$ 1.350,00 R$ 1.950,00 R$ 2.280,00 

3 Inscrições R$ 1.990,00 R$ 2.890,00 R$ 3.360,00 
 

Obs: Estudante - R$ 785,00 – (mediante comprovação). 
 

INCLUSO: 
 
Material Didático, 1 Manual de Controle de Qualidade, 1 Manual de Transporte, 
Movimentação e Armazenamento de Materiais, Coffee Break e Certificado de Participação. 
 
*Empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor de papelão ondulado (Fabricante, 
Cartonagem e Colaborador). 
 
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 
1º - Solicitar por telefone – (11) 3538-2276 ou por e-mail cursos@abpo.org.br o envio do 
formulário de inscrição. 
 
2º - Preencher o formulário. 
 
3º - Efetuar o depósito - Banco 237 Bradesco S/A - Ag. 0501 - City Lapa, na conta corrente 
n. 71.558-1. 
 
4º - Encaminhar o comprovante e o formulário preenchido para a cursos@abpo.org.br 
 
Não efetuamos reserva de vaga, a garantia de participação somente estará confirmada 
após o pagamento. 
 
IMPORTANTE: A ABPO reserva-se ao direito de adiar ou cancelar as datas dos cursos, em 
até 07 dias corridos, antes do início dos mesmos. Nesta situação a ABPO fica responsável 
pela restituição integral dos pagamentos e comunicação imediata aos inscritos. 
 
Não efetuamos devolução de valores pagos, exceto no caso de 
cancelamento/adiamento, conforme definido acima. 
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