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Módulo 1 - Interpretação dos Requisitos do SiAC (PBQP-H) e 
ISO 9001 - Construção Civil 

 

 

Objetivo:  

Apresentar o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade Habitacional - PBQP-h e os 
requisitos do SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras 
da Construção Civil), de forma a oportunizar aos participantes o entendimento do progra-
ma, bem como a aplicação do SiAC. Discorrer sobre a importância da qualidade, sobre o 
Sistema SiAC e apresentar alguns indicadores e formas de medição da Qualidade além de 
demonstrar os ganhos possíveis com a implantação do sistema. 

Público-Alvo:   

Engenheiros, Arquitetos, Técnicos em Edificações, Construtores em geral, Estudantes, bem 
como profissionais cujo trabalho esteja ligado diretamente à temática de gestão da cons-
trução. 

Carga horária:  

16 horas  

Programa: 

- Apresentação dos objetivos da disciplina 

- Interpretação do Referencial Normativo e Requisitos Complementares 

- Abordagem de Processos 

o Mapeamento de Processos 

- Requisitos Aplicáveis do Sistema de Gestão e escopo de aplicação 

- Requisitos Gerais 

o Objetivos da Qualidade 

o Comprometimento da Direção 

o Gestão de Recursos 

o Execução da Obra 

o Medição, Análise e Melhorias 

- Requisitos de Documentação 

o Documentos e Registros Requeridos 

- Indicadores de Desempenho 
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- Como implantar o PBQP-h em sua empresa. 

Instrutor:  

GIZELE CORRÊA DE FIGUEIREDO, ENG. CIVIL, M.SC. - Graduada em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1997), mestre em Gestão de Empresas pelo Insti-
tuto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Atualmente é professora de graduação, pós gra-
duação, consultora da G9 Consultoria e Engenharia de Apoio e auditora externa pela BRTÜV 
Com Lead Assessor em ISO 9001 pela ATSG. Tem experiência na área de Engenharia Civil, 
com ênfase em Gestão da Qualidade e em Planejamento da Produção, atuando principal-
mente nos seguintes temas: Implantação de PBQP-h e ISO 9001, 5’S, planejamento e con-
trole da produção, construção civil, lean construction, planejamento de obras com o MS 
Project, gerenciamento de projetos. 

Valor:  

R$ 550,00 a vista ou 3x de R$ 195,00 

Inclui:  

Certificado, Material Didático e Coffee Break. 

Forma de Pagamento:  

Boleto Bancário 

Inscrições:  

As inscrições devem ser feitas até uma semana antes do curso. Baixe o formu-

lário de inscrição no site: http://www.g9consultoria.com.br/pt/Treinamentos/ 
e envie para o e-mail contato@g9consultoria.com.br  

Solicite mais informações pelo e-mail: contato@g9consultoria.com.br  

Cancelamento das Inscrições pela Empresa Contratante 

As inscrições realizadas poderão ser canceladas pela empresa contratante com prazo má-
ximo de até 05 dias úteis antes da data de início da realização do Treinamento. O cance-
lamento deverá ser formalizado pela empresa contratante por meio de um e-mail endere-
çado a contato@g9consultoria.com.br. No caso da impossibilidade da empresa contratante 
cancelar as inscrições confirmadas no prazo mencionado acima, a G9 Consultoria reserva-
se o direito de cobrar multa contratual no valor de 50% do valor total das inscrições reali-
zadas. 

Substituições 

A empresa Contratante poderá substituir os participantes indicados na ficha de inscrição 
por outros colaboradores de sua organização. Para isto, solicitamos que a empresa contra-
tante informe ao departamento de treinamento, por meio de contato telefônico e posteri-
or formalização via e-mail, com no máximo 5 dias de antecedência. 
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Cancelamento do treinamento pela G9 Consultoria 

A agenda de treinamentos divulgada pela G9 Consultoria poderá ser cancelada, se não 
houver quórum mínimo para a realização do treinamento previsto. Caso isso ocorra a em-
presa contratante será informada por e-mail. Neste caso a empresa contratante poderá 
transferir a inscrição para a próxima data prevista na programação de treinamentos da G9 
Consultoria se desejar. No caso de pagamento antecipado pela empresa contratante a G9 
Consultoria se compromete em reembolsar o valor total da taxa de inscrição. 
 

 


