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24 horas

Planejamento e Controle de Manutenção (EaD)

Objetivos
Abordar conceitos e técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades do dia a dia no planejamento
e nas ações de manutenção aplicados em qualquer segmento empresarial. As principais ferramentas aplicadas
para esse ﬁm nos permite proporcionar o melhor aproveitamento de todos os recursos internos e externos na
manutenção.

Público-alvo
Dirigido a engenheiros e técnicos, gerentes de manutenção, chefes de departamentos, supervisores e proﬁssionais ligados à manutenção e produção.

Programa
1 - O QUE ESTÁ MUDANDO NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO?
1.1 - Introdução ao Planejamento e Controle de Manutenção
1.2 - Cenário atual do Planejamento e Controle de Manutenção
1.3 - Quebra de Paradigmas
1.4 - Evolução da Manutenção
1.5 - Tipos de Administração da Manutenção
2 - ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO
2.1 - Papel do PCM
2.2 - Organização da Manutenção
2.3 - Deﬁnindo Atividades e Atribuições dos Membros do PCM
2.4 - Matéria-Prima do PCM
2.5 - Produto da Manutenção
3 - CADASTROS E CONTROLES DA MANUTENÇÃO
3.1 - Cadastramento e Codiﬁcações – Equipamento e Componentes
3.2 - Elaboração dos Padrões
3.3 - Ordens de Serviços
3.4 - Elaboração dos Indicadores
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O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
“O que tenho a dizer sobre o curso de PCM do Ietec, é que o mesmo é um excelente curso, além da qualidade
do material o empenho dos integrantes do curso por parte do Ietec é excepcional e insubstituível. Só tenho a
agradecer, pois o conhecimento que adquiri me proporcionou uma concepção que faz a diferença. Obrigado a
todos.” Jader Fernandes Heredia - Técnico em Mecânica.
“Material didático muito bem apresentável, de fácil leitura e interpretação. Totalmente focado no assunto.
Excelente acessibilidade de comunicação com toda equipe do IETEC. Respostas rápidas e claras sobre dúvidas
antes e durante o curso.” Denilson Moreira Silva - Supervisor de Manutenção.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade se reﬂete no corpo técnico,
composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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