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0. Introdução 
 

0.1. O Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia 
 

O Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia atua há mais de vinte 

anos na área da pesquisa, formulação e desenvolvimento de métodos numéricos em 

Mecânica Computacional aplicada à Engenharia, às Geociências e aos métodos de 

visualização científica. 

O LAMCE é hoje um dos maiores laboratórios da COPPE. Sua A produção científica 

abrange mais de 50 teses de doutorado, 160 dissertações de mestrado, dez trabalhos de 

graduação, mais de cem trabalhos publicados em revistas indexadas e oito capítulos de 

livros. 

O Laboratório possui uma vasta carteira de projetos, totalizando mais de 130 

projetos tecnológicos realizados em parceria com empresas, nacionais e estrangeiras, e 

órgãos de fomento, além de mais de vinte convênios e intercâmbios com instituições 

nacionais e mais de dezessete convênios com instituições internacionais. 

A criação do Programa de Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) PRH02- Formação de Profissionais de Engenharia Civil para o Setor de 

Petróleo e Gás - é consequência das atividades de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas 

nas últimas três décadas no LAMCE em colaboração com o CENPES. O programa dedica-

se à formação de recursos humanos tanto em nível de graduação, com atuação no curso de 

Engenharia de Petróleo na Escola Politécnica da UFRJ, como em nível de pós-graduação 

strictu-sensu (mestrado e doutorado) vinculado ao Programa de Engenharia Civil da 

COPPE/UFRJ. 

A transferência destes resultados tecnológicos tem sido realizada ao longo desta 

trajetória através das principais vias de comunicação com a sociedade, como a publicação 

de trabalhos científicos, a formação de recursos humanos e a realização de projetos e 

consultorias técnicas. 

0.1.1. Áreas de atuação 
 

0.1.1.1. Mecânica Computacional 
 

- Modelagem de problemas complexos em mecânica dos sólidos, dinâmica 
dos fluidos, geomecânica, escoamento multifásico miscível e imiscível em 
meios porosos, desacoplados ou acoplados, considerando efeitos térmicos, 
hidrodinâmicos, processos reativos, interação rocha-estrutura, interação 
fluido-estrutura, em múltiplas físicas e múltiplas escalas.  

- Métodos de partículas; 
- Computação de alto desempenho. 
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0.1.1.2. Modelagem Ambiental 
 

Pesquisa e desenvolvimento de modelos computacionais para: 

- Previsão e monitoramento ambiental de processos atmosféricos e oceânicos 
por meio da análise de dados ambientais e da utilização da modelagem 
computacional em diferentes escalas espaciais; 

- Modelagem de dispersão de poluentes na atmosfera, nos oceanos e nos rios; 
- Modelagem climática associada a processos de variabilidade e mudanças 

climáticas. 
 

0.1.1.3. Visualização Científica 
 

- Simulação tridimensional; 
- Manipulação de dados em tempo real em geociências; 
- Realidade virtual e aumentada 

 

0.1.1.4. Sensoriamento remoto por radar aplicado à indústria do 
petróleo 

 

- Emprego e desenvolvimento de técnicas de sensoriamento remoto na 
detecção de manchas de óleo em ambiente marinho relacionadas a 
exsudações ou derrames; 

- Pesquisas de sensibilidade de biomas terrestres e aquáticos a possíveis 
impactos ambientais decorrentes das atividades da indústria do petróleo; 

- Análise e mineração de dados espaciais utilizando técnicas geoestatísticas e 
de lógica fuzzy, facilitando, assim, a geração de informações; processamento 
de imagens de radar (ajustes de filtros, contrastes, realces, resoluções, etc.) 
com o objetivo de destacar partes que podem indicar vazamentos de óleo ou 
de exsudação; 

- Identificação de possíveis manchas de óleo por análise de imagens. 
 

0.1.1.5. Modelagem Geofísica e Petrofísica 
 

- Desenvolvimento e implementação de algoritmos computacionais para 
simulação da propagação de ondas em diversos meios físicos; 

- Novas técnicas para o imageamento sísmico em profundidade. 
 

0.1.2. Infraestrutura do laboratório 
 

O LAMCE está localizado no Parque de Tecnologia do Rio de Janeiro, na Cidade 

Universitária da UFRJ. Suas instalações abrangem cerca de 2000 m2 de área, com salas 

para acomodação dos pesquisadores, secretaria e equipe técnico-administrativa, duas salas 

de reunião, copa e banheiros, sistema de ar condicionado central e os seguintes recursos 
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tecnológicos:  

 Parque computacional, composto por microcomputadores, estações de 
trabalho, laptops e impressoras multifuncionais, renovados constantemente 
de forma a atender os requisitos dos projetos e pesquisas desenvolvidas no 
Laboratório.  

 Servidores que proveem serviços de internet, e-mail e backup.  

 Antena de recepção de satélites ambientais.  

 Caverna de visualização que transforma dados científicos em imagens 
tridimensionais projetadas nas paredes e no teto, com recursos de imagem, 
som e interação. 

 
O prédio abriga ainda o supercomputador Lobo Carneiro, em parceria com o Núcleo 

de Computação de Alto Desempenho (NACAD), o mais potente instalado em uma 

universidade federal do país. O supercomputador tem uso compartilhado por pesquisadores 

da Coppe, de outras unidades da UFRJ, centros de pesquisa de instituições e empresas, 

públicas e privadas. 

0.2. Área de Atuação e Clientes 
 
A área de atuação do LAMCE é principalmente o Rio de Janeiro, mas o Laboratório 

pode atuar em qualquer parte do Brasil ou no exterior. Seus principais clientes são 

empresas do Setor Industrial (Petróleo, Gás, Meio Ambiente e Energia), Governamental e 

de Serviços.  

0.3. Convênio LAMCE/ANP 
 
O LAMCE é uma instituição de pesquisa credenciada pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) para execução de projetos segundo Cláusula de Investimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento dos Contratos de Concessão da Agência Nacional do Petróleo. O 

credenciamento é regulamentado pelos documentos: 

 RESOLUÇÃO ANP Nº 33/2005 e REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 
5/2005, que definem normas para a realização de investimentos em P&D 
pelos concessionários, e o RT regulamenta a elaboração do Relatório 
Demonstrativo das Despesas realizadas com investimentos em P&D. 

 

 RESOLUÇÃO ANP Nº 47/2012 e REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 
07/2012, que estabelecem os critérios para o credenciamento das 
instituições de pesquisa e desenvolvimento aptas a participarem de projetos 
financiados com recursos de investimentos em P&D. 

 

 LEI Nº 11.540/2007, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT). 

 
O credenciamento do LAMCE junto à ANP, de n. 081/2014, foi publicado no Diário 

Oficial da União de 14 de abril de 2014, e habilita a operação nas seguintes linhas de 

pesquisa: 
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Área Tema Subtema Linha de pesquisa 
Exploração e 
produção de 
petróleo e gás 
natural – onshore 
e offshore 

Exploração – 
horizonte pré-sal, 
águas profundas, 
bacias maduras e 
novas fronteiras 
exploratórias 

Desenvolvimento de novos 
algoritmos 

Mecânica 
computacional 

Realidade aumentada 

Engenharia de reservatório 
(simulação de fluxo) 

Modelagem 
computacional do fluxo 
em reservatórios 

Estudo geológico das bacias 
sedimentares 

Sensoriamento remoto 
para identificação de 
novas fronteiras 
exploratórias 

Sistemas petrolíferos 

Geomecânica/estabilização 
de poços 

Geomecânica de poços 

Técnicas de aquisição, 
processamento e 
interpretação de dados 
geofísicos 

Imageamento Sísmico 

Produção - 
horizonte pré-sal, 
águas profundas, 
bacias maduras e 
novas fronteiras 
exploratórias 

Engenharia de reservatório 
(simulação de fluxo) 

Modelagem de 
reservatórios 

Geofísica de reservatórios Imageamento sísmico 

Geomecânica/estabilização 
de poços 

Modelagem 
geomecânica de poços 

Impactos ambientais Modelagem ambiental 

Sensoriamento remoto 
aplicado à indústria do 
petróleo 

Visualização científica 
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1. Objetivo e aplicação 
 
O presente Manual da Qualidade tem como objetivo descrever a estrutura do 

Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Métodos Computacionais em 

Engenharia, conforme a norma NBR ISO 9001:2015. 

Este documento se aplica aos processos relativos ao Sistema de Gestão da 

Qualidade do laboratório. 

2. Referência normativa 
  

A referência normativa do Sistema de Gestão da Qualidade do LAMCE é a ABNT 

NBR ISO 9001:2015 – Requisitos e a ABNT NBR ISO 9000:2015 Sistemas de Gestão da 

Qualidade - Fundamentos e vocabulário. 

3. Termos e definições   
 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 

ISO 9000:2015.  

4. Contexto da organização 
 

4.1.  Entendendo a organização e seu contexto 
 

O LAMCE avalia anualmente a determinação das questões internas e externas 

pertinentes ao seu propósito e para seu direcionamento estratégico e que afetam a sua 

capacidade de alcançar os resultados pretendidos do SGQ por ocasião das reuniões de 

planejamento. O monitoramento e análise crítica destas questões é feito nas reuniões de 

análise crítica pela direção.  

4.2.  Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas 
 

O LAMCE revê anualmente a determinação das necessidades e expectativas das 

partes interessadas pertinentes ao SGQ, os requisitos destas partes interessadas que 

sejam pertinentes ao SGQ em suas reuniões de planejamento, através do monitoramento e 

análise crítica de informações sobre as partes interessadas e seus requisitos pertinentes. 

 

4.3. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade 
 

 Os principais serviços prestados pelo LAMCE são pesquisa, desenvolvimento, 

treinamento e formação de recursos humanos em métodos computacionais, bem como a 

realização de serviços técnicos especializados na área de métodos computacionais para 

engenharia e geociências.  
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Os serviços técnicos especializados são prestados através de Estudos e Projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, vinculados à Fundação Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC). A COPPETEC é uma instituição 

de direito privado, sem fins lucrativos, destinada a apoiar a realização de projetos de 

desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, de ensino e de extensão, pela COPPE e demais 

unidades da UFRJ. 

O Sistema de Gestão da Qualidade do LAMCE tem como escopo a “prestação de 

serviços de Estudos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Engenharia 

Civil e Geociências, com o uso de métodos computacionais”.  

O escopo de “Estudos, Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação” engloba as áreas de atuação do laboratório descritas no item 0.1.1, visando à 

aplicação do conhecimento científico do laboratório nas demandas tecnológicas específicas 

dos clientes. O produto final destes serviços é apresentado em forma de relatórios de 

estudos e projeto. 

O escopo do SGQ aplica-se a todos os projetos realizados através da Fundação 

COPPETEC a partir das seguintes datas: 

 Todos os projetos vinculados à Cláusula de Investimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento dos Contratos de Concessão da Agência Nacional do 
Petróleo, iniciados a partir de janeiro de 2012. 

 Todos os projetos tecnológicos a partir de julho de 2014.  
 

Não se aplica ao escopo do Sistema de Gestão da Qualidade: 

 Os projetos realizados em parceria com outros laboratórios da COPPE ou 
outras organizações, devido à ausência de unidade do sistema de gestão 
das instituições envolvidas; 

 Outros projetos realizados sem a interveniência da Fundação COPPETEC. 
 

4.4. Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos 
 

O Sistema de Gestão da Qualidade do LAMCE utiliza a abordagem de processos.  

Está estruturado a partir de cinco macroprocessos: Processos de liderança e planejamento, 

apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria.  

O processo finalístico é a prestação de serviços de Estudos e Projetos de Pesquisa 

e Desenvolvimento Tecnológico em Engenharia Civil e Geociências, com o uso de métodos 

computacionais. O macro fluxo detalhado da execução da prestação de serviços de 

estudos, projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação está no gráfico: 
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A verificação e validação dos modelos computacionais são realizadas no processo 

de realização do produto (PE-RPROD). Esta metodologia é adaptada a cada projeto, 

conforme os requisitos estabelecidos com o cliente.  O fluxograma do processo de 

realização do produto segue os passos: 
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5. Liderança 
 

5.1. Liderança e comprometimento 
 

A Coordenação Geral do Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia 

compromete-se com o Sistema de Gestão da Qualidade através de: 

a. Prestação de contas periódicas às partes interessadas sobre a eficácia do SGQ. 
b. Estabelecimento e revisão periódica da política da qualidade e dos objetivos da 

qualidade, compatíveis com o contexto e a direção estratégica do laboratório. 
c. Integração dos requisitos do SGQ nos processos de negócio do laboratório. 
d. Promoção da abordagem de processo e da mentalidade de risco. 
e. Disponibilização de recursos para o SGQ. 
f. Comunicação sobre a importância da eficácia do SGQ e de estar conforme os 

requisitos. 
g. Garantia de que o SGQ alcance os resultados pretendidos. 
h. Engajamento, direcionamento e apoio a pessoas para que contribuam para a eficácia do 

SGQ. 
i. Promoção da melhoria. 
j. Apoio a outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica 

às áreas sob sua responsabilidade. 
k. Garantia de que os requisitos do cliente e os requisitos regulamentares e estatutários 

pertinentes estejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente. 
l. Garantia de que os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade de 

produtos e serviços e a capacidade de elevar a satisfação do cliente sejam 
determinados e abordados. 

m. Manutenção do foco no aumento da satisfação do cliente. 
n. Determinação, implementação e manutenção de uma Política da Qualidade apropriada 

ao laboratório e seu contexto. 
o. Garantia de que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam 

atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. 
p. Atribuição de autoridade e responsabilidade ao Coordenador da Qualidade para as 

seguintes responsabilidades: 
o Assegurar que o SGQ esteja conforme os requisitos da ABNT ISO 9001:2015. 
o Assegurar que os processos entreguem as saídas pretendidas. 
o Relatar o desempenho do SGQ e as oportunidades de melhoria, em particular para a 

Coordenação Geral. 
o Assegurar a promoção do foco no cliente. 
o Assegurar que a integridade do SGQ seja mantida quando forem planejadas e 

implementadas mudanças no SGQ. 
q. Análise crítica periódica do SGQ para assegurar sua contínua apropriação, suficiência, 

eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. 
 

 

________________________                                             ________________________ 

 Luiz Landau            Lúcia Carvalho Coelho 
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5.2. Política da qualidade 
 

A Coordenação Geral estabelece, implementa e mantém uma política de qualidade 

apropriada ao contexto da organização e que apoia seu direcionamento estratégico, provê 

uma estrutura para os objetivos da qualidade, compromete-se em satisfazer os requisitos 

aplicáveis e compromete-se com a melhoria contínua do SGQ. 

 

 

Para aplicação na organização, são estabelecidos os Objetivos da Qualidade. Estes 

objetivos são identificados, analisados criticamente e revistos anualmente em reunião da 

Coordenação Geral do Laboratório, em conjunto com os outros objetivos estratégicos. 

5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. 
 

Os papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais estão descritos no 

Mapa de Competências do Laboratório – Registro PE-REMCAD.   

• Prover serviços de estudos e projetos de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação com pontualidade, 
qualidade técnica e atendimento ao escopo estabelecido junto aos 
clientes 

• Atender aos requisitos dos clientes, das partes interessadas e 
demais requisitos aplicáveis.  

• Manter e melhorar continuamente seus processos e o Sistema de 
Gestão da Qualidade em conformidade com os requisitos da norma 
ABNT ISO 9001:2015.  

• Comprometer os colaboradores a contribuir para com a eficácia do 
SGQ 

A Política da Qualidade do Laboratório de Métodos Computacionais em 
Engenharia tem os seguintes compromissos: 

A Política da Qualidade é mantida como informação documentada no Manual 
da Qualidade e está disponível às partes interessadas na página eletrônica, 

murais, intranet ou cartilhas. 
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6. Planejamento 
 

6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades 
 

Anualmente em suas reuniões de planejamento, o LAMCE revê as questões internas 

e externas pertinentes ao seu contexto e que possam afetar sua capacidade de alcançar 

seus resultados pretendidos e seu SGQ, as necessidades e expectativas das partes 

interessadas e os riscos e oportunidades para assegurar que o SGQ alcance seus 

resultados pretendidos, aumentar os efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir os efeitos 

indesejáveis e alcançar melhoria.  

A partir desta análise, revê a eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades 

oriundas do planejamento anterior, planeja novas ações para abordar novos riscos e 

oportunidades identificados e define como estas ações serão integradas e implementadas 

nos processos do SGQ.  

O processo de planejamento do SGQ está estabelecido em procedimento 

documentado. 

6.2. Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los 
 

A reunião de planejamento anual do SGQ revê os resultados alcançados no período 

anterior e planeja objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes para o 

sistema de gestão da qualidade.  

O processo de planejamento do SGQ está estabelecido em procedimento 

documentado. 

6.3. Planejamento de mudanças 
 

Quando o LAMCE identifica a necessidade de mudanças no SGQ, as mudanças são 

planejadas e realizadas de forma sistemática, considerando o propósito das mudanças e 

suas potenciais consequências, a integridade do SGQ, a disponibilidade de recursos e a 

alocação ou realocação de autoridades e responsabilidades. 

O planejamento e implementação de mudanças estão estabelecidos em 

procedimento documentado. 

7. Apoio 
 

7.1. Recursos 
 

A Coordenação Geral do Laboratório é responsável por assegurar os meios 

apropriados para garantir o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria 

contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, mediante a disponibilização de recursos. Os 
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recursos estabelecidos para o SGQ preveem: 

 Pessoas qualificadas e capacitadas 

 Infraestrutura de edifícios e instalações apropriadas 

 Infraestrutura computacional suficiente para operação dos processos. 

 Serviços de apoio de tecnologia da informação e comunicação 

 Equipamentos e instrumentos necessários à execução dos processos 

 Ambiente de trabalho adequado 

 Recursos de monitoramento e medição quando aplicável 

 Acervo bibliográfico e normas 

 Disponibilização de conhecimento organizacional 
 

Procedimentos documentados definem os processos definidos para gestão dos 

recursos para o SGQ. 

A suficiência destes recursos e a necessidade de outros são analisadas e revistas 

nas atividades de planejamento e análise crítica do SGQ. 

Os recursos necessários à execução de projetos tecnológicos são determinados no 

planejamento de cada projeto. Caso seja necessária a aquisição de recursos específicos de 

projetos, estas aquisições fazem parte dos requisitos do projeto. 

7.2. Competência 
 

O LAMCE determina as competências necessárias para as pessoas que realizam 

trabalho que afete o desempenho e a eficácia do SGQ, assegura sua competência e toma 

ações necessárias para adquirir a competência necessária, quando aplicável. A eficácia 

destas ações é revista periodicamente. O método para determinação, avaliação de 

competências e ações tomadas está estabelecido em procedimento documentado. 

7.3. Conscientização 
 

O LAMCE promove periodicamente ações de conscientização para assegurar que 

seus colaboradores sejam conscientes da política e dos objetivos da qualidade, da sua 

contribuição para a eficácia do SGQ e das implicações de não estar conforme o SGQ. 

7.4. Comunicação 
 

O LAMCE determina as comunicações internas e externas pertinentes ao SGQ 

conforme procedimento documentado. 

7.5. Informação documentada 
 

O LAMCE determina as comunicações internas e externas pertinentes ao SGQ 

conforme procedimento documentado. 
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8. Operação 
 

O LAMCE estabelece procedimentos documentados como resultado do 

planejamento, implementação e controle dos processos necessários para atender aos 

requisitos para provisão de seus serviços e para implementar as ações determinadas na 

seção 6. Estes procedimentos estabelecem os processos para: 

 Planejamento e controle operacionais 

 Determinação de requisitos para produtos e serviços 

 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços 

 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 

 Produção e provisão de serviço 

 Liberação de produtos e serviços 

 Controle de saídas não conformes 
 

9. Avaliação de desempenho 
 

Através de indicadores de desempenho, o LAMCE monitora e mede a eficácia dos 

seus serviços, a satisfação dos clientes, a eficácia do planejamento e dos objetivos da 

qualidade, o desempenho de provedores externos. Os métodos de monitoramento, 

medição, análise e avaliação estão estabelecidos em procedimento documentado. 

Auditorias internas medem a conformidade do SGQ, sua implementação e a eficácia 

da sua manutenção. O processo de auditoria interna está estabelecido em procedimento 

documentado. 

Análises críticas pela direção são planejadas e realizadas, com o objetivo de analisar 

a situação de ações determinadas em análise crítica anterior, mudanças nas questões 

externas e internas pertinentes ao SGQ, o desempenho e a eficácia do SGQ, a suficiência 

de recursos, eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades e 

oportunidades de melhoria. Nestas análises críticas são definidas ações para abordar 

oportunidades de melhoria, necessidade de mudanças no SGQ e necessidade de recursos. 

Os processos necessários à análise crítica pela direção estão estabelecidos em 

procedimento documentado. 

10. Melhoria 
 

Oportunidades de melhoria são identificadas e ações são implementadas com o 

objetivo de atender aos requisitos do cliente e aumentar sua satisfação.  

Não conformidades verificadas em auditoria interna, reclamações ou relatadas 

espontaneamente são tratadas segundo procedimento documentado. 

O LAMCE considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise 

crítica pela direção para determinar necessidades ou oportunidades para melhoria contínua 

da adequação, suficiência e eficácia do SGQ, segundo procedimento documentado. 
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11. Matriz de correlação entre os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 e 
os documentos do SGQ do LAMCE 

 

A matriz de correlação entre os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 e os 

documentos do SGQ identifica qual informação documentada evidencia o cumprimento de 

cada requisito da norma. 

 
Item Título Documentos  Registros 

4 Contexto da organização   

4.1 Entendendo a organização e 
seu contexto 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

PG-REPE- Registro 
Planejamento 
Estratégico 

4.2 Entendendo as necessidades 
e expectativas das partes 
interessadas 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

PG-REPSGQ- 
Registro 
Planejamento do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 

4.3 Determinando o escopo do 
SGQ 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

PG-REPSGQ- 
Registro 
Planejamento do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 

4.4 Sistema de gestão da 
qualidade e seus processos 

Manual da Qualidade PE-FLMP – Mapa de 
Processos 

5 Liderança -- -- 

5.1 Liderança e 
comprometimento 

-- -- 

5.1.1 Generalidades Manual da Qualidade item 
5.1 

-- 

5.1.2 Foco no cliente PE-TRPS – Tratamento 
dos requisitos para 
produtos e serviços; PE-
PTSC – Pesquisa e 
tratamento da satisfação 
do cliente 

PG-REAPT – 
Análise da proposta 
de trabalho; PE-
REVRP – 
Verificação dos 
requisitos do projeto 
PE-RERAP – 
Relatório de 
Avaliação de 
Projetos;  
PE-REACAPC – 
Análise crítica da 
Avaliação do Projeto 
pelos Clientes 

5.2 Política -- -- 

5.2.1 Desenvolvendo a política da 
qualidade 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

-- 
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Item Título Documentos  Registros 

5.2.2. Comunicando a política da 
qualidade 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 
PE-CCOM – 
Conscientização e 
comunicação 

-- 

5.3 Papéis, responsabilidades e 
autoridades organizacionais 

PG-MQ – Manual da 
Qualidade 

PE-REMCAD – 
Mapa de 
Competências e 
Avaliação de 
Desempenho 

6 Planejamento -- -- 

6.1 Ações para abordar riscos e 
oportunidades 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

PG-REPSGQ- 
Registro 
Planejamento do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 

6.2  Objetivos da qualidade e 
planejamento para alcança-
los 

PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

PG-REPSGQ- 
Registro 
Planejamento do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade  
PE-REPI – Painel de 
Indicadores 

6.3 Planejamento de mudanças PG – ACOP – Análise do 
contexto da organização e 
planejamento 

PE-REPMSGQ – 
Planejamento de 
Mudanças no SGQ 

7 Apoio -- -- 

7.1 Recursos -- -- 

7.1.1. Generalidades Manual da Qualidade, item 
7.1 
PG-ACD – Análise Crítica 
pela Direção  

PE-REARAC – Ata 
de Reunião de 
Análise Crítica 

7.1.2 Pessoas Manual da Qualidade, item 
5.1 

-- 

7.1.3 Infraestrutura PE-GIAT – Gestão da 
Infraestrutura e Ambiente 
de Trabalho 
PE-CRTI – Controle de 
Recursos de Tecnologia 
da Informação 

PE-REIAT – 
Infraestrutura e 
Ambiente de 
Trabalho 

7.1.4 Ambiente para operação dos 
processos 

PE-GIAT – Gestão da 
Infraestrutura e Ambiente 
de Trabalho 

PE-REIAT – 
Infraestrutura e 
Ambiente de 
Trabalho PE-
REPAAT –Pesquisa 
de Avaliação de 
Ambiente de 
Trabalho 
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Item Título Documentos  Registros 

7.1.5 Recursos de monitoramento 
e medição 

PE-CRMM – Controle de 
Recursos de 
Monitoramento e Medição 

PE-RECRMM – 
Controle de 
Recursos de 
Monitoramento e 
Medição 

7.1.6 Conhecimento organizacional PE-GCO – Gestão do 
conhecimento 
organizacional 

PE-REMCC – Mapa 
do Conhecimento 
Crítico 

7.2 Competência PE-GCOMP – Gestão de 
Competências 

PE-RELNTC – 
Registro 
Levantamento de 
Necessidade de 
Treinamento dos 
Colaboradores 
PE-READC – 
Avaliação de 
Desempenho do 
Colaborador 
PE-REMCAD – 
Registro Mapa de 
Competências e 
Avaliação de 
Desempenho 
PE-REPAC – 
Registro Plano Anual 
de Capacitação  
PE-REET – Registro 
de Eficácia do 
Treinamento 
PE-RECPAC – 
Registro Controle do 
Plano Anual de 
Capacitação 

7.3 Conscientização PE-CCOM – 
Conscientização e 
Comunicação 

-- 

7.4 Comunicação -- -- 

7.5 Informação documentada PE-COID – Controle e 
Organização de 
Informação Documentada 
PE-SPP Sistema de 
Padronização dos Padrões 

PE-RECDI Registro 
Controle de 
Documentos 
Internos. 
PE-RECDE Registro 
Controle de 
Documentos 
Externos. 
PE-RECRQ Registro 
Controle de 
Registros da 
Qualidade 

8  Operação -- -- 
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Item Título Documentos  Registros 

8.1 Planejamento e controle 
operacionais 

PE-PCP – Planejamento e 
Controle de Projeto 
PE-RPROD – Realização 
do Produto 
 
 

PE-REVRP – 
Verificação dos 
Requisitos do 
Projeto 
PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 
PE-RETAP – Termo 
de abertura do 
projeto 

8.2 Requisitos para produtos e 
serviços 

PE-TRPS – Tratamento 
dos requisitos para 
produtos e serviços 

PG-REAPT – 
Análise da proposta 
de trabalho 
PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 

8.3 Projeto e desenvolvimento de 
produtos e serviços 

PE-PCP – Planejamento e 
Controle de Projeto 
PE-RPROD – Realização 
do Produto 
 

PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 
PE-REVRP – 
Verificação dos 
Requisitos do 
Projeto 
PG-RETAP – Termo 
de abertura do 
projeto 

8.4 Controle de processos, 
produtos e serviços providos 
externamente 

PE-CPPSE – Controle de 
Provisão de Produtos e 
Serviços Externos 

PE-RECAPS – 
Registro Controle de 
Aquisição de 
Produtos e Serviços 
PE-RECPE – 
Registro Controle de 
Provedores 
Externos. 

8.5 Produção e provisão de 
serviço 

 

PE-RPROD – Realização 
do Produto 
 

PE-REREP – 
Relatório de Estágio 
de Projeto 
 

8.5.1 Controle de produção e de 
provisão de serviço 

PE-CPPS – Controle de 
Produção e Provisão de 
Serviço 

PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 
PE-REREP – 
Relatório de Estágio 
de Projeto 
PE-REVRP – 
Verificação de 
Requisitos do 
Projeto 
PG-RETEP – Termo 
de encerramento do 
projeto 
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Item Título Documentos  Registros 

8.5.2 Identificação e rastreabilidade PE-CRP – Controle de 
Relatório de Projeto 

PE-RERP – 
Relatório da etapa, 
aceito pelo cliente 
PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 

8.5.3 Propriedade pertencente a 
clientes e provedores 
externos 

PE-TPCPE – Tratamento 
de propriedade 
pertencente a clientes e 
provedores externos 

PE-RECIPCPE – 
Controle de 
Informações de 
Propriedade do 
Cliente e Provedores 
Externos 
PE-RECPCPE – 
Controle de 
Propriedade do 
Cliente e Provedores 
Externos 
Termo de sigilo e 
confidencialidade 

8.5.4 Preservação PE-CRP – Controle de 
Relatório de Projeto 

PE-RERP – 
Relatório da etapa, 
aceito pelo cliente 
PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 

8.5.5 Atividades pós-entrega PE-CPPS – Controle de 
Produção e Provisão de 
Serviço 

PE-REVRP – 
Verificação dos 
Requisitos do 
Projeto 

8.5.6 Controle de Mudanças PE-ACCM – Análise crítica 
e controle de mudanças 

PE-RECM – 
Controle de 
Mudanças 

8.6 Liberação de produtos e 
serviços 

PE-CPPS – Controle de 
Produção e Provisão de 
Serviço 

PE-REVRP – 
Verificação de 
Requisitos do 
Projeto 
PE-REREP – 
Relatório de Estágio 
de Projeto 
PG-RETEP – Termo 
de encerramento do 
projeto 
PE-CPT – Controle 
de Projeto 
Tecnológico 

8.7 Controle de saídas não 
conformes 

PE-CRP – Controle de 
Relatório de Projeto 

PE-RERP – 
Relatório da etapa, 
aceito pelo cliente 
PE-RECPT – 
Controle de Projeto 
Tecnológico 

9 Avaliação de desempenho -- -- 
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Item Título Documentos  Registros 

9.1 Monitoramento, medição, 
análise e avaliação 

PE-MMAA – 
Monitoramento, medição, 
análise e avaliação 
PE-PTSC – Pesquisa e 
Tratamento da Satisfação 
dos Clientes 

PE-REAR – Registro 
Ata de Reunião 
PG-REIDSGQ – 
Registro Indicadores 
de Desempenho do 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 
PE-REPI – Painel de 
Indicadores 
PE-REACAPC – 
Análise crítica da 
Avaliação do Projeto 
pelos Clientes 
PE-RERAP – 
Relatório de 
Avaliação de 
Projetos 

9.2 Auditoria interna PE-PAI – Procedimento de 
Auditoria Interna 

PE-REPAA – 
Programa Anual de 
Auditoria 
PE-REPAI – Plano 
de Auditoria Interna 
PE-RERAI – 
Relatório de 
Auditoria Interna 
PE-REAAI – 
Avaliação dos 
Auditores Internos 

9.3 Análise crítica pela direção PG-ACD – Análise Crítica 
pela Direção  

PE-REARAC – 
Registro Ata de 
Reunião de Análise 
Crítica 

10  Melhoria -- -- 

10.1 Generalidades PG-ACD – Análise Crítica 

pela Direção  

PE-REARAC –Ata 
de Reunião de 
Análise Crítica  
 

10.2 Não conformidade e ação 
corretiva 

PE-NCACM – Não 
conformidade, ação 
corretiva e melhoria 

PE-RECNCOOM – 
Relatório de Controle 
de Não 
Conformidades e 
Oportunidades de 
Melhoria 
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Item Título Documentos  Registros 

10.3 Melhoria contínua PE-MMAA – 
Monitoramento, medição, 
análise e avaliação 
PG-ACDM – Análise 
Crítica pela Direção e 
Melhoria 
PE-NCACM – Não 
conformidade, ação 
corretiva e melhoria 
PE-PLANA – Plano de 
Ação 

PE-REARAC – Ata 
de Reunião de 
Análise Crítica  
PE-REPLAS – Plano 
de Ação Simplificado 
PE-REPLAC – Plano 
de Ação Completo 
PE-RECNCOOM – 
Relatório de Controle 
de Não 
Conformidades e 
Oportunidades de 
Melhoria 

 

12. Histórico 
 

Data Revisão Sumário 

03/05/2017 00 Documento aprovado pela primeira vez para a versão ISO 9001:2015 

17/05/2017 01 

Revisão da política; redefinição do escopo (o texto do item 4.4 da versão 0 foi 

eliminado e incorporado ao texto do item 5); Revisão da Declaração de 

Compromisso da Direção; Exclusão da Matriz de Autoridades e 

Responsabilidades, agora atribuída ao registro PE-REMAPC. Alterado o 

fluxograma PE-RPROD. Correções ortográficas e de redação. 

18/07/2017 02 

Implementação referente à OM 01/17/2017: Matriz de correlação, item 5.7, item 

5.3, Retirado o PG-MQ e inserido PE-REMAPC; item, 5.4, inserida a forma de 

disseminação da política da qualidade e os meios utilizados;  ao longo do 

documento, trocou-se o termo Alta Direção por Coordenação do Laboratório; item 

5.2, incluida a assinatura do Coordenador da Qualidade na declaração de 

compromisso; item 5.6, matriz de correlação, na, item 5.1.2, incluidos registros 

referentes à avaliação dos requisitos dos clientes. 

Implementação referente à OM-04/17/2017 – na matriz de correlação, item 6, do 

registro PE-REPI no requisito 6.2. 

Inclusão do padrão de execução PE-PLANA no item 10 da matriz de correlação do 

item 5.7 

Inclusão, na matriz de correlação, item 5.7, do registro PE-REIAT, no item 7.1.3. 

09/04/2018 03 

Atualização do item 4.1 (informações sobre o laboratório)  

Revisão da Política (item 5.4): troca de termo “regulatório” por “regulamentares e 

estatutários” e alteração na forma da redação. Inserção do Padrão de execução 

PR-GRP – Gestão de Recursos e Pessoas. 

Atualização da legislação no item 4.5. 

16/05/2018 04 Pequenas correções em atendimento à OM 02/02/01-2018 

03/04/2019 05 
Alterada a Política da Qualidade; alteradas autoridades e responsabilidades do 

SGQ 
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Alterações na estrutura e conteúdo do texto, conforme: 

Versão 4 Versão 5 

Itens 4.1 a 
4.3.1 

Item 0, com 
redação 
resumida 

-- Itens 4.1 e 4.2 
inseridos 

5 e 5.1 4.3 e 4.4 

5.2 5.1 (redação 
alterada) 

5.4 5.2 

5.6 5.3 

5.5 7.1 

-- Inseridos os 
itens 6 a 10 

5.7 11 

  
 

15/08/2019 06 

Item 11; troca do registro PE-RECPE - Cadastro de Provedores Externos por PE-

RECPE - Controle de Provedores Externos; Eliminação do registro PE-RESAF – 

Seleção e Avaliação de Provedores 

03/02/2020 07 

Atualização dos dados de infraestrutura (item 0.1.2); Alteração na descrição das 

áreas de atuação (item 0.1.1); Fluxograma do processo de execução de projetos 

tecnológicos (item 4.4); Troca de registro PE-REMAPC – Mapa de Competências 

por PE-REMPAD – Mapa de Competências e Avaliação de Desempenho. 

 


