Unidade de Treinamento e
Desenvolvimento
(Catálogo de Treinamentos 2019)

Treinamentos abertos no Rio e em São Paulo o ano inteiro
Treinamentos In Company em todo o Brasil

Seja bem vindo
Olá! Seja bem vindo!
A PMQuality, através de sua
Unidade de Treinamento e
Desenvolvimento, tem o prazer de
disponibilizar para seu uso, o
Catálogo de Treinamentos de 2019.
Este ano, trouxemos uma série de
novidades. Além de novos cursos e
treinamentos exclusivos, a
PMQuality resolveu inovar mais
uma vez e ampliar ainda mais os
motivos para você crescer com a
gente.
Agora, além de toda qualidade
diferenciada, das vantagens do
Programa Alumni PMQ e de todo o
suporte remoto e acesso a
conteúdos exclusivos que só os
nossos alunos têm (mesmo após o
términos dos treinamentos), a
PMQuality resolveu trazer mais um
diferencial único e alinhou todos os
seus treinamentos as 10
Habilidades do Futuro identificadas
pelo Fórum Econômico Mundial de
Davos.
Essa novidade não só amplia as

oportunidades de crescimento e
desenvolvimento de nossos alunos,
como os prepara para as demandas
desse mundo Volátil, Incerto,
Complexo e Ambíguo (VUCA), com
Inteligência Artificial, Internet das
Coisas, Indústria 4.0 etc.
Caso, ao longo da navegação você
deseje obter mais informações a
respeito de qualquer curso, basta
acessar nosso site. Nele você
encontrará não só informações
complementares sobre o curso
escolhido, como também poderá
identificar as próximas datas,
valores e locais onde o curso estará
sendo ofertado.
Lembre-se, para nós é sempre uma
alegria poder contar com a sua
confiança, carinho e opinião, por
isso, sinta-se sempre a vontade
para nos contatar pessoalmente,
por telefone ou em nossas redes.
Muito obrigado e sucesso!
Bruno Leonardo
Coordenador Acadêmico

Nossos serviços
Em um mundo em constante evolução, com mudanças significativas acontecendo
a todo momento, “onde o futuro não está sendo sonhado, mas sim construído
passo a passo”, esperar que as formações tradicionais conseguirão não só
atender as demandas de formação, mas também, acompanhar a velocidade e
intensidade das mudanças que ocorrem diariamente é, no mínimo, inocência.
“É como tentar dar um cavalo de pau com um transatlântico”, diz o Diretor
Executivo da PMQuality, Marcio Pimenta. Segundo ele, em sua grande maioria, as
instituições tradicionais são muito boas em trabalhar Hard Skills, mas em função

da atual dinâmica de mudanças, e da própria burocracia envolvida na
reformulação dos currículos acadêmicos, fica impossível para qualquer
universidade, se adequar as necessidades do mercado no tempo que ele exige.
“A maioria das instituições de ensino superior é muito boa em ensinar aos seus
alunos as disciplinas obrigatórias da grade curricular, no entanto, o mercado pede
hoje, um profissional com uma formação muito mais holística. Não basta
conhecer a sua área de formação. Ele precisa saber sobre gestão, liderança,
trabalho em equipe, meio ambiente, qualidade, negociação e muito mais.”
É com este entendimento que, desde 2016, a PMQuality desenvolve na UTD
(Unidade de Treinamento e Desenvolvimento), um programa específico de
parceria junto a grandes instituições de ensino, de forma a trabalhar a
complementariedade do ensino que é desenvolvido em sala de aula.
“Nosso propósito é gerar impacto positivo na formação dos estudantes,
complementando sua formação principal com as melhores práticas,
conhecimentos, habilidades, ferramentas e atitudes disponíveis no mercado.”
Essa sinergia gera uma relação mutuamente benéfica para todos os envolvidos:

Por que a PMQuality?
os alunos, que tem acesso a conteúdo de ponta, alinhado as expectativas do
mercado, a universidade que amplia a oferta de serviços a comunidade e
capacita seus colaboradores e o mercado que recebe profissionais de alto valor
alinhados as suas demandas.

Para prover todo esse diferencial, a PMQ conta com uma equipe de instrutores
especializados trabalhando sistematicamente na geração, internalização e
difusão dos conhecimentos, técnicas e ferramentas que os profissionais de hoje
precisam para desenvolver a excelência de suas organizações.
Além da experiência acadêmica, nossos instrutores possuem grande experiência
de mercado, tendo atuado nos principais projetos do país ao longo dos últimos
anos e nos mais diversos campos do desenvolvimento organizacional.
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Toda essa experiência e conhecimento acumulados, permitiram a PMQ
desenvolver uma metodologia trabalho única, que desenvolve os conhecimentos,
habilidades e atitudes dos alunos em um ambiente lúdico e interativo, apoiado
pelas mais desenvolvidas ferramentas de ensino e gestão de conhecimento.

Por que a PMQuality?

Além da sólida base técnica, ferramental e acadêmica necessárias a formação de
nossos alunos, nosso cursos, treinamentos, webinars e afins, estão alinhados as
10 Habilidades do Futuro identificadas no relatório The Future of Jobs:
Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution
emitido pelo Fórum Econômico Mundial.
O relatório é o resultado da pesquisa realizada com especialistas em recursos
humanos e em gestão estratégica das maiores empresas do mundo e culminou
com a identificação das 10 principais habilidade necessárias ao profissional do
futuro.
Todos os nossos cursos foram desenvolvidos de forma a maximizar uma ou mais
das habilidades listadas, permitindo aos alunos um posicionamento diferenciado
no mercado de trabalho.
Todos os cursos deste catálogo trabalham ao menos 3 (três) das habilidades
consideradas indispensáveis para o profissional do século XXI. No nosso site, você
poderá ver mais detalhadamente quais destas. Para maiores informações sobre
andamento das turmas, próximas datas, locais, horários, formas de pagamento,
basta acessar nossa página (www.pmquality.com.br) ou encaminhar um e-mail
para contato@pmquality.com.br que teremos prazer em respondê-lo.

Gestão de Qualidade

2 dias – Aberto | In Company | EaD

1 dia – Aberto | In Company | EaD

Você aprenderá a interpretar os
principais conceitos e requisitos da
ISO 9001 aplicáveis a sua
organização.

Você aprenderá a identificar e tratar
não conformidades utilizando as
principais ferramentas e técnicas do
mercado.

3 dias – Aberto | In Company

1 dia – Aberto | In Company

Você irá aprender como iniciar uma
auditoria, preparar e conduzir
atividades de auditoria, compilar e
distribuir relatórios de auditorias e
checagem completa de atividades.

Você irá compreender e aprender a
aplicar a mentalidade de risco de
uma forma única e que
efetivamente trará ganhos a sua
organização.

2 dias – Aberto | In Company
5 dias – Aberto | In Company

Você irá adquirir habilidades para
planejar, conduzir, reportar e checar
uma auditoria que estabeleça
conformidade e aumente a
performance da sua organização.

As principais ferramentas aplicáveis
a Sistemas de Gestão de Qualidade
trabalhadas uma a uma com
exemplos e exercícios práticos para
já sair do curso aplicando e gerando
melhorias.

Gestão de Meio Ambiente

2 dias – Aberto | In Company | EaD

1 dia – Aberto | In Company | EaD

Você aprenderá a interpretar os
principais conceitos e requisitos da
ISO 14001 aplicáveis a sua
organização.

Você aprenderá a identificar e tratar
não conformidades utilizando as
principais ferramentas e técnicas do
mercado.

3 dias – Aberto | In Company

1 dia – Aberto | In Company

Você irá aprender como iniciar uma
auditoria, preparar e conduzir
atividades de auditoria, compilar e
distribuir relatórios de auditorias e
checagem completa de atividades.

Você irá compreender e aprender a
aplicar a mentalidade de risco de
uma forma única e que
efetivamente trará ganhos a sua
organização.

5 dias – Aberto | In Company

Você irá adquirir habilidades para
planejar, conduzir, reportar e checar
uma auditoria que estabeleça
conformidade e aumente a
performance da sua organização.

PNL e Compliance

2 dias – Aberto | In Company

2 dias – Aberto | In Company | EaD

Técnicas e ferramentas
indispensáveis a formação,
condução e desenvolvimento de
lideres dentro e fora das empresas.

Você irá aprender sobre as
principais práticas de compliance
do mercado e entenderá porque o
compliance se tornou vital para o
futuro das organizações

3 dias – Aberto | In Company

Ferramentas e técnicas essenciais
ao estabelecimento de negociações
harmônicas, onde todos possam ser
ouvidos e se estabeleçam relações
mutuamente benéficas.

12 dias (Intensivo) – Aberto | In Company

O Practitioner é o primeiro passo
para quem deseja conhecer a
Programação Neurolinguística
(PNL). Ao término você terá um
conjunto incrível de habilidades e
descobertas sobre você e os outros.

5 dias – Aberto | In Company

Ao término do cursos você
entenderá não só os principais
conceitos da norma, mas também
estará pronto para desenvolver
projetos de Gestão Anticorrupção e
suborno na sua organização.

Gestão de Projetos

2 dia – Aberto | In Company

2 dia – Aberto | In Company

Técnicas para identificação e gestão
dos principais stakeholders de
forma simples e com uma
comunicação efetiva e assertiva.

Você aprenderá os diversos
conceitos sobre a gestão de
projetos de forma prática e com o
auxílio de diversas técnicas e
ferramentas que garantirão a
compreensão sobre o assunto.

5 dias – Aberto | In Company

As principais técnicas e ferramentas
para administração de contratos
complexos desde a elaboração da
minuta até a gestão das entregas e
interfaces.

3 dia – Aberto | In Company | EaD

Ao fim do curso você será capaz de
estruturar ou aprimorar um sistema
de indicadores de desempenho
alinhado à estratégia da
organização.

3 dias – Aberto | In Company

Aprenda como gerenciar projetos
de alta complexidade através da
integração entre as diversas áreas
do conhecimento em projetos de
forma a gerar resultados únicos.

5 dias – Aberto | In Company

Os participantes estarão aptos a
realizar uma Auditoria de Projetos
com foco no cumprimento do
escopo, custos, prazos etc.

Sist. de Gestão Integrado

5 dias – Aberto | In Company

3 dias – Aberto | In Company

Formação de Auditor Interno de
Sistema de Gestão Integrado. ISOs
9001, 14001 e 45001 em suas
últimas versões.

Estudo de casos, exemplos práticos,
exercícios com casos reais e muito
mais para você desenvolver suas
habilidades com casos e
experiências reais de quem vive a
gestão no dia-a-dia.

5 dias – Aberto | In Company

Fundamentos e Técnicas
indispensáveis a gestão de sistemas
integrados apresentados de forma
de forma prática e direta para que
você aprenda e não esqueça.

3 dias – Aberto | In Company

Indicadores, Dashboards,
ferramentas e técnicas
indispensáveis a identificação
definição e gestão de indicadores
de SGIs.

Depoimentos
“Conheci a empresa durante a
execução de um empreendimento de
energia renovável e o serviço
prestado foi excelente desde o
primeiro contato. Posso afirmar que
o suporte que recebi foi decisivo para
o sucesso do negócio.”
Rodrigo Gonçalves
(Gestor de Projetos e Obras Babcock
International)

“Já participei de treinamentos da
PMQuality e já os convidei para
realizarem treinamentos conosco e
em todas as vezes a PMQuality
demostrou sua excelência!”
Ivan Cunha
(Coordenador do Curso de Pós Graduação
em Engenharia de Segurança – Estácio)

“Ao longo dos anos a PMQuality se tornou mais do que uma parceira, mas uma
fonte de troca constante de conhecimento e experiências.”
Cesar Calderaro
(Diretor - Construtivo.com)

“Já faz alguns anos que contamos com a experiência e o apoio da equipe da
PMQuality na manutenção de nosso Sistema de Gestão. Esperamos que essa
parceria se mantenha por mais longos anos.”
João Salgado
(Superintendente de Energia – PCE Projetos e Consultoria de Engenharia)

“A PMQuality se mostrou uma parceira na implantação de diversas soluções,
sempre com qualidade e profissionalismo.”
Eduardo Cunha
(Tecma Tecnologia em Meio Ambiente Ltda.)

“Todos os nossos processos
atualmente
auditados
PMQuality e essa decisão só
auxilia em nossa busca
excelência no atendimento.”

são
pela
nos
pela

Leonardo Duarte
(Diretor – Go Noivas)

“Os cursos e treinamentos da
PMQuality auxiliaram muito no meu
desenvolvimento profissional.”
Nicole Sieiro
(Coordenadora de Planejamento e
Processos - IDG)

Descubra mais sobre a PMQ
Se você quiser saber um pouco mais sobre a PMQuality, os cursos listados acima
ou algum dos diversos outros programas mantidos, basta acessar o nosso site
(www.pmquality.com.br), nele você encontrará a ementa completa dos cursos e
outros projetos, assim como agenda de palestras, workshops, webinars e muitos
mais.
Conheça também nossa unidade de Consultoria e Serviços Especializados e
descubra todos os serviços que podemos desenvolver em sua empresa
independente do tamanho ou ramo de atividade. Siga a @pmquality_gp nas
redes sociais e participe de promoções imperdíveis! Estamos no LinkedIn,
Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.

PMQ por um mundo melhor
A PMQuality também apoia diversos projetos como os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ou Objetivos Globais para o
Desenvolvimento Sustentável) são uma coleção de 17 metas globais
estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas como parte da Resolução
70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas: "Transformando o nosso mundo: a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", que depois foi encurtado
para Agenda 2030.
Todos podemos contribuir e, se você quiser saber um pouco mais, também pode
nos procurar.
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