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Six Sigma – Yellow Belt
OBJETIVOS
• Sensibilizar e melhorar a compreensão dos membros da equipa para a importância dos projetos Six Sigma.
• Dar competências aos colaboradores para melhorar o desempenho e reduzir os tempos dos projetos Six
Sigma.

PROGRAMA / CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A metodologia Six Sigma – DMAIC e a sua aplicação (principais conceitos, projetos, equipas)
Roadmap de implementação
Mapeamento do processo
Identificação da Causa Raíz
Representação gráfica
Capabilidade do processo
Introdução à análise do sistema de medição
Introdução ao controlo estatístico do processo
Introdução às ferramentas de Lean Management

DURAÇÃO

8 horas
AUDIÊNCIA
Todos os colaboradores em geral

Nº PARTICIPANTES

Máx. 20
NÍVEL

Workshop
METODOLOGIA
Exposição teórica
Exercícios práticos;

PRÉ-REQUISITOS / OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

MATERIAIS DIDÁCTICOS
Manual do participante e
Formulários de suporte em
formato digital

www.profitability.pt
info@profitabilityengineers.pt
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Organização e Logística
• Este curso tem a duração de 8 horas.
• A formação será ministrada totalmente online, em live streaming,
com recurso à plataforma Ms Teams.
• É uma formação em horário laboral, com sessões distribuídas
durante a semana.
• A seguir apresentamos as datas e horários.
Fase do curso Yellow
Belts Six Sigma
Formação Yellow Belts Six
Sigma
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Datas
16-12-2020
21-12-2020

Horários
14h00-18h00
14h00-18h00

Termos e Condições
• A inscrição deverá ser enviada, até dia 19 de Novembro de 2020 para o e-mail info@profitabilityengineers.pt
• O número de participantes é limitado. A inscrição será confirmada pelo pagamento de 100% do valor do curso, até 5
dias antes da sua realização.
• Empresas com inscrições de 2 ou mais participantes beneficiam de um desconto de 10%.
• O preço do curso é 100€ por participantes e inclui material didáctico e certificado de participação.

• Na eventualidade de não reunir um número mínimo de participantes, a Profitability Engineers reserva o direito de
cancelar ou adiar a realização do curso. Nesse caso, todos os participantes serão informados, formalmente com
antecedência mínima de 3 dias.
• A Profitability Engineers apenas poderá aceitar anulações de inscrições, quando efectuadas por escrito (fax ou email), com uma antecedência mínima de 3 dias. A devolução do valor da inscrição apenas terá lugar, quando a
anulação for feita dentro dos prazos referidos.
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