
 

 

 

FAVOR ENTREGAR AO DIRETOR DO LABORATÓRIO 
COMUNICADO IMPORTANTE 

CURSO PNCQ GESTOR em ARACAJU/SE dias 24 e 25 de JANEIRO de 2019 
 

Circular nº 0047/2018            Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018. 
 

Prezado(a) Dr(a).: 
 
Por solicitação da Dra. Maria da Conceição Oliveira, Delegada da SBAC em Sergipe, o PNCQ programou 
uma turma do Curso Preparação do Laboratório para Implantação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade – PNCQ Gestor e Formação de Auditores Internos nos dias 24 e 25 de janeiro de 2019 na 
cidade de Aracaju/SE. 
 

Após o curso, o SEBRAE-SE patrocinará 70% do valor de Consultoria Presencial para os laboratórios 
interessados do estado, a fim de que conquistem o selo de Acreditação do SNA-DICQ mais rapidamente.  
 

O PNCQ Gestor é um software de fácil operação que auxilia o laboratório a elaborar, organizar e controlar 
toda a documentação, com mais de 80 modelos de documentos de um Sistema de Gestão da Qualidade 
elaborados para um laboratório hipotético, em Word, para que os laboratórios utilizem como modelo e adaptem 
à sua realidade. No Curso, os Assessores Científicos e Consultores do PNCQ em Sistema de Gestão da 
Qualidade oferecerão seus conhecimentos para auxiliar você a implantar o SGQ no seu laboratório e assim 
alavancar a Acreditação pelo Sistema Nacional de Acreditação – SNA-DICQ! Serão dois dias muito produtivos, 
incluindo exercícios práticos com o software e orientações para a adequação de seu laboratório aos requisitos 
do Manual de Acreditação do DICQ.  
 

O selo de Acreditação certifica que seu laboratório cumpre os requisitos de qualidade necessários 
para um atendimento de excelência, laudos corretos, satisfação dos clientes e contínua melhoria. 
 

O investimento para Laboratórios Participantes do PNCQ é de R$ 1.400,00 que pode ser parcelado em até 
10 vezes sem juros, nos boletos mensais do PRO-EX e inclui: 
 

 Software PNCQ Gestor; 

 Curso de 2 dias para até* 2 profissionais do seu laboratório (*Se forem mais de 2 pessoas, pagará apenas 
R$ 300,00 por cada profissional adicional); 

 Consultoria por e-mail para esclarecer dúvidas após o curso; 

 Incentivos financeiros (descontos) na Auditoria de Acreditação do SNA-DICQ. 
 

Preencha a ficha de pré-inscrição em nosso site, clicando aqui. 
 

Importante: Os interessados devem preencher a ficha de pré-inscrição em nosso site o quanto antes, para 
podermos confirmar sua realização – você não pagará nada agora. 
  

Para obter mais informações, entre em contato: 21 2569-6867 ou pncq@pncq.org.br. 
 

Cordialmente,  

 
 

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães 
Superintendente do PNCQ 
 

https://www.pncq.org.br/
https://pncq.org.br/Noticia/BR/CursosCongressos?t=1
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