CURSO DE CAPACITAÇÃO

VALIDAÇÃO DE PROCESSOS
Curitiba-PR:
1º semestre: 18 e 19/03/2019
2º semestre: 09 e 10/09/2019
OBJETIVO
Capacitar os participantes a planejar e executar as
atividades de validação, conhecer as definições, os tipos de
validação e as exigências da ANVISA e dos órgãos
internacionais. Aprender a elaborar o Plano Mestre de
Validação, protocolos e seus relatórios e realizar a implantação
dos procedimentos relacionados com a validação.

A QUEM SE DESTINA
Profissionais que atuam na área de validação, produção,
controle de qualidade e garantia da qualidade em indústria
farmacêutica, veterinária, cosmética, alimentícia, saneantes,
farmoquímica, produtos para a saúde e afins.

CURSOS IN-COMPANY: Este curso pode ser ministrado em
versão exclusiva para sua empresa, instituição ou grupo
fechado e seu conteúdo adaptado à realidade da empresa.
CARGA HORÁRIA
8 horas
Horário: 8h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00.
VALOR DA INSCRIÇÃO
R$ 876,00

LOCAL:
TECPAR – Instituto de Tecnologia do Paraná – Centro
de Treinamento. Rua Professor Algacyr Munhoz Mader,
3775 – CIC – Curitiba – PR.
PROGRAMAÇÃO
- Objetivos da validação de processos, definições de validação.
- Benefícios da validação de processos.
- Os requisitos normativos para Validação de Processos.
- Tipos de validação.
- Plano Mestre de Validação.
- Integração ao sistema de qualidade.
- Uso de ferramentas da qualidade para validação de processo.
- Gerenciamento de riscos aplicado a validação de processo.
- Qualificação de equipamentos.
- Validação de processos produtivos.
- Tratamento estatístico dos dados.
- Distribuição Normal.
- Controle Estatístico de Processo – CEP.
- Gráficos de controle por variáveis e atributos.
- Como coletar dados do processo.
- Planejamento da amostragem.
- Capabilidade de processo.
- Validação de Limpeza.
- Validação de Sistemas de Tratamento de Água.
- Validação de Sistemas Computadorizados.
- Plano de monitoramento pós-validação.
- Protocolo e relatório de validação de processo.
Inclusos: Certificado, material didático e coffee breaks.
O TECPAR oferece estacionamento próprio e gratuito.
MINISTRANTE
Rodinei Esser Dalcin

Informações e Inscrições 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:

Apoio:

