
CURSO IN COMPANY 

 

CEQ - CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 
USO DO MINITAB E DO ACTION 

 

  
OBJETIVO 
 

 

Capacitar os participantes a compreender os principais conceitos 
voltados para a melhoria da qualidade dos processos e a aplicação de 

ferramentas da qualidade. Utilizar gráficos de controle estatístico 
para a análise do comportamento estatístico dos processos, redução 
da sua variabilidade e seu monitoramento. Apresentar os softwares 

Minitab e o suplemento Action do Excel para que o participante 
entenda o seu funcionamento e possa explorar tanto as ferramentas 

qualitativas como as quantitativas. 
 

CARGA HORÁRIA 
 
8 horas 
 

A QUEM SE DESTINA 
 

Profissionais que atuam na área de produção, controle de qualidade e 

garantida da qualidade em indústria farmacêutica, veterinária, 
cosmética, alimentícia, saneantes, química, farmoquímica, produtos 

para a saúde e afins. 
 

MINISTRANTE 
 

Rodinei Esser Dalcin 

Farmacêutico Bioquímico, especialista em Engenharia da Qualidade, 
Auditor Líder pelo Bureau Veritas (reconhecido pelo International 

Register of Certificated Auditors – IRCA), com 10 anos de experiência 
em Indústrias Farmacêutica, Cosmética e Alimentícia na gestão de 

áreas da Qualidade (Garantia e Controle) e Produção e com 8 anos 
como sócio e consultor da Esser Consultoria, nas áreas de qualidade 

e produtividade, assessorando as empresas e ministrando cursos de 
capacitação para os seus profissionais, atuando principalmente com 
indústrias farmacêuticas, veterinárias, cosméticas, alimentícias, 

farmoquímicas, de saneantes, produtos para a saúde, plásticos e 
metalmecânicas. 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

 A evolução do conceito de qualidade. 

 O emprego de ferramentas da qualidade para análise dos processos:  
- Folha de verificação. 

- Diagrama de causa e efeito. 
- Diagrama de Pareto. 

- Estratificação. 
- Diagrama de dispersão. 

- Histograma. 

 Distribuição Normal. 

 Controle Estatístico de Processo – CEP. 

 Gráficos de controle por variáveis e atributos. 

 Como coletar dados do processo. 

 Planejamento da amostragem. 

 Capabilidade de processos. 

 Qualidade 6 Sigma. 
Casos práticos e exercícios de fixação. 
 

 
Este curso pode ser ministrado em versão exclusiva para sua 

empresa, instituição ou grupo fechado e seu conteúdo adaptado à 
realidade da empresa. 

 
 

Solicite uma proposta pelos telefones:  

(47) 3454-8113 e (47) 98839-1822 
 ou pelos e-mails: 

anapaula@esserconsultoria.com.br / 
rodinei@esserconsultoria.com.br  

 

www.esserconsultoria.com.br 
www.facebook.com.br/Esserconsultoria 

http://esserconsultoria.blogspot.com.br 

 
 

 

Realização 
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