
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Os Laboratórios são áreas em constante mudanças, desde novos produtos que são analisados 

exigindo novas metodologias, como novos aparelhos que são adquiridos e outros que ficam obsoletos. 

Assim  sendo, o Laboratório é uma área propícia a se acumular de coisas que vão se tornando 

desnecessárias como acessórios, soluções, vidrarias etc. e que podem colocar em risco o trabalho das 

equipes. Muitas operações se mal conduzidas, também colocam em risco a saúde e segurança das 

pessoas. Por outro lado, fazer as coisas apenas como vão acontecendo, dificilmente oferecem a 

melhores condições de produtividade. Neste Curso V. vai aprender através de apresentação da teoria e 

experiências,  a metodologia para implantar um Programa 5S em Laboratórios Químicos de Controle de 

Qualidade ou Pesquisa 

 

 
 

 A Gerentes Supervisores ou Analistas envolvidos em implantar Programas da Qualidade em 
Laboratórios. 

.  
 
 
 
 
 
 Apresentação dos conceitos em data-show, material apostilado e discussões dos temas com os 
participantes. 
 
 
 

� A nova empresa e a sua inserção no mercado globalizado. 

� O conceito de “ qualidade ” do produto e dos serviços prestados. 

� O Conceito dos “Ss” onde surgiu, e quais seus benefícios. 

� O que é possível atingir com o Programa 5S no Programa da Qualidade. 

� O sentido de propriedade e de colaboração.Os cinco Sensos.  

� Senso de Utilização. Como selecionar e descartar o desnecessário. 

� Senso de Ordenação/Organização. Como ordenar o localizar principalmente reagentes químicos, 

soluções, acessórios de aparelhos, vidrarias etc.  

� Senso de Limpeza. 

� Senso de Saúde. 

� Senso de Autodisciplina. 

� São fornecidas orientações de como implantar o Programa e como manter. 

 
" Este programa poderá sofrer alteração em virtude de mudanças na tecnologia ou nas legislações. 

Valerá o programa fornecido no orçamento. " 

 
 Clique no link abaixo e solicite um orçamento sem compromisso. 

www.isolabcursos.com.br/contato.html 
 

           ________________________    Segurança é respeito à vida   ___________________________ 
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Curso:   Programa 5S Aplicado a Laboratórios físico-químicos. 

Objetivos:         
 

Dirigido:          
 

Conteúdo Programático:          
 

Carga horária:  4 horas. 

Metodologia:          
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