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CURSO 

Atualização do PBQP-H/SIAC:2021 – online “ao vivo” 

Objetivos gerais 

Apresentar e interpretar as mudanças do SIAC:2021, incluindo: 

• Explicação do histórico das mudanças; 

• Nova composição do MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional, antigo Ministério das Cidades; 

• Nova logomarca do PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat; 

• Programa Verde Amarelo; 

• Avaliação dos impactos das mudanças nos sistemas da qualidade das construtoras. 

Público-Alvo 

Auditores, consultores, gerentes, analistas e demais profissionais que atuam com sistemas de gestão da qualidade na 

construção civil. 

 

Pré-requisitos 

É recomendável conhecimentos na versão anterior (2018). 

Conteúdo programático 

1. Introdução; 

2. Princípios, objetivos, definições; 

3. Estrutura do PBQP-H, processo de certificação, qualificação de auditores e melhoria contínua; 

4. Disposições finais e transitórias; 

5. Requisitos específicos para a execução de obras; 

6. Referenciais normativos níveis A e B; 

7. Requisitos específicos subsetores de edificações, saneamento básico, obras viárias e artes especiais; 

8. Avaliação de competência de laboratórios não acreditados, incluindo conceitos e cálculo de incertezas de medição. 

Duração: 8 horas 

Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00h 

Local: online “ao vivo” 

 

Investimento: 

R$ 715 

Descontos: 5% para 2 inscrições, 10% para 3 ou mais inscrições da mesma organização. 

 

 

Contatos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br 

Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483 
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Faça aqui a sua inscrição 

 

     

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

 

BIOGRAFIA RESUMIDA – Engº José A. Oliveira 

 

 

José Oliveira é reconhecido como um dos principais auditores líderes da 

APCER em sistemas de gestão da qualidade na construção civil. Atua na área 

da qualidade deste 1978, quando iniciou a sua carreira na indústria 

eletroeletrônica e depois para diversos segmentos como a indústria de 

semicondutores, plástico, metal, construção civil e serviços. A partir de 1995 

passou a atuar na área de consultoria em sistemas de gestão e serviços 

especializados de engenharia, assessorando diversas organizações em todo 

o território nacional.  

É membro do corpo de auditores líderes e formadores da APCER BRASIL desde 2012 nos referencias PBQP-H, ISO 9001, 

ISO 50001, ISO 37.001 e ISO 39001. Formado em Engenharia Elétrica na FESP – Faculdade de Engenharia de São Paulo 

e com pós-graduação em Gestão de Projetos pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e diversos cursos de especialização 

multidisciplinares completam sua formação acadêmica. 

 

https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
mailto:educacaoeformacao@apcer.com.br

