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Auditoria Ambiental de Fornecedores — À Distância 
O Curso 
O curso "Auditoria Ambiental de Fornecedores" é voltado para profissionais e estudantes da área ambiental-industrial. O objetivo é 
capacitar o participante nos conceitos fundamentais necessários ao planejamento, execução e avaliação dos resultados de uma auditoria 
ambiental de fornecedores.  
 
Público Alvo 
Todos envolvidos no processo de gestão ambiental, ou que tenham interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a área.  
 
Treinamento à distância 
A metodologia aplicada é de e-learning, onde é encaminhado ao aluno o material do curso atravésdo web-site do curso, em páginas de 
inernet ou através de arquivos Adobe Reader. É disponibilizado ao participante acesso ao professor, para sanar dúvidas e discutir temas 
associados, através de e-mail ou fórum. Ao término de cada módulo, o aluno efetua uma avaliação dos conceitos ali abordados. O e-
learning permite ao aluno que defina os melhores horários e locais dedicados ao estudo, conciliando o curso ao seu cotidiano profissio-
nal e o seu ritmo pessoal.  
 
 
Certificado 
Ao término do curso, o participante que obtiver aproveitamento de 70% nas avaliações, tendo realizado as avaliações referentes a todos 
os módulos, receberá o certificado digital de conclusão do curso.   
 
Professor Responsável: Fernando Rodrigues da Silva  
 
Investimento 
• Inscrições: R$ 230,00 por participante. O valor informado refere-se à totalidade do curso. Não há cobrança de nenhum valor adicio-
nal além do informados acima.  
 
Empresas que desejarem inscrever um ou mais de um funcionário podem entrar em contato conosco para conhecerem condições espe-
ciais de preço e pagamentos. 
 
Formas de Pagamento 
O pagamento pode ser realizado das seguintes formas: 

• Boleto bancário à vista; 
• Parcelamento via boleto bancário em 4 vezes sem juros (opção exclusiva para inscrição na modalidade turmas, não válido para 
a modalidade estilo rápido); 
• Depósito Bancário; 
• UOL Pagseguro 

 
Carga horária 
48 horas 
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Gestão de Fornecedores Ambientais — À Distância 

Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais  
Legislação Básica e o conceito de co-responsabilidade 
A importância da avaliação de fornecedores 
Custos x Vulnerabilidades 
Casos Clássicos de Danos Ambientais Causados por Resíduos 
A NBR ISO 14.001 e a avaliação de fornecedores 
 
Módulo 2 – Conceitos Básicos em Direito Ambiental 
Introdução ao direito ambiental  
Desenvolvimento sustentável  
Agenda 21  
Direito Internacional do Meio Ambiente  
Mecanismos Jurídicos de Proteção do Meio Ambiente: 
Medidas Preservativas 
Medidas Punitivas 
Ação Civil Pública 
Lei de Crimes Ambientais 
Política Nacional de Resíduos 
 
Módulo 3 – Planejando a auditoria 
Identificando os fornecedores  
Quantificação de Impacto Potencial e a Priorização da Avaliação  
Seleção do tipos de avaliação  
Estudos de Casos  
 
Módulo 4 – Conceitos Básicos de Auditoria Ambiental  
Conceituação de auditorias ambientais 
Atividades envolvidas 
Desenvolvimento de estratégias 
Desenvolvimento de um Programa de Auditorias 
Perfil do auditor 
Desenvolvimento de auditorias 
Relatórios de auditoria 
 
Módulo 5 – Negociação 
O Negociador 
Etapas do processo de negociação 
Preparação 
Estratégias de Negociação 
Condução do Contato 
Resumo: Recomendações para Negociação 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 6 – Gestão de Fornecedores 
Desenvolvimento de parcerias  
Avaliação à distância – questionários de auto-avaliação  
Avaliação in-loco – desenvolvendo uma auditoria de fornecedores  
O sistema de pontuação ou índice de desempenho 
Desenvolvendo uma política de comunicação de resultados 
Relatório de Avaliação e Recomendações de Melhorias 
Utilizando os resultados obtidos como ferramenta de melhoria do 
fornecedor  
Questões importantes no desenvolvimento da política de retenção 
de documentos 
Atualização de documentos e de avaliações 
Avaliação do programa de gestão de fornecedores 
 Terceirizando a avaliação de fornecedores 

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 

Conteúdo Programático 
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