
 

 

 

 

O CURSO PNCQ GESTOR PRESENCIAL VOLTOU! 

 
Circular Nº 0025/2021 

Prezado (a) Dr.(a): 

O Curso Preparação do Laboratório para Implantação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade – PNCQ Gestor e Formação de Auditores Internos, está de volta, de forma presencial, 

seguindo todas as recomendações sanitárias! Os participantes recebem o software e todas as 

orientações para implantar seu Sistema de Gestão da Qualidade, preparando seu laboratório para a 

Acreditação pelo Sistema Nacional de Acreditação – SNA-DICQ, baseado nos requisitos da Norma 

ABNT NBR ISO 15189:2015 e da RDC 302:2005 da ANVISA.  

  

O software PNCQ Gestor auxilia a elaborar e controlar a documentação de seu Sistema de 

Gestão da Qualidade a partir de modelos, que devem ser adaptados à realidade do laboratório, e 

propicia a elaboração dos documentos de maneira muito menos trabalhosa. É possível criar e 

importar documentos, além de propiciar rastreabilidade total das atividades dos usuários, facilitando 

os registros.  

 

Escolha abaixo a sua turma para participar do curso PNCQ Gestor presencial em 2021: 

 

Belo Horizonte/MG Salvador/BA Curitiba/PR 

25 e 26 de novembro 09 e 10 de dezembro 16 e 17 de dezembro 

   

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DO CURSO PNCQ GESTOR: 

 

• Passo-a-passo para a implantação de um SGQ 

• Software PNCQ Gestor 

• Requisitos do SNA-DICQ para a Acreditação do seu laboratório 

• Princípios da Gestão de Riscos 

• Formação de Auditores Internos 

 

Investimento: (software + curso presencial para até* 2 profissionais + consultoria por e-mail):  

 

• Laboratórios Participantes do PNCQ: R$ 2.050,00 (em até 10 vezes nos boletos mensais 

do PRO-EX); 

• Laboratórios não Participantes do PNCQ: R$ 2.300,00 via transferência/depósito 

bancário.  

*Profissional adicional (além de 2, se houver): R$ 300,00 

 
Importante: se você se interessou, preencha o quanto antes sua ficha de pré-inscrição. O 

investimento será efetivado na confirmação dos cursos. Preencha a ficha de pré-inscrição em 

https://pncq.org.br/cursos/.  

 
Em caso dúvidas, entre em contato pelos telefones 21 3172-7100 e 2569-6867 ou 
pncq@pncq.org.br.  A agenda de Cursos PNCQ Gestor 2022 será divulgada em breve. 
 
Cordialmente, 
 

 
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães 
Superintendente do PNCQ 


