Curso PCM de Alta Performance
A Excelência em planejamento
Objetivo
Capacitar os proﬁssionais de manutenção, a alcançar a excelência em como planejar, programar e controlar as atividades da
Manutenção.

Público Alvo
Destina-se a engenheiros, técnicos, estudantes, multiplicadores de treinamento e proﬁssionais de produção e manutenção,
como gerentes, supervisores, coordenadores, encarregados e chefes.

Metodologia
Exposição dialogada de slides, dinâmicas de grupo e realização de vários exercícios práticos, da rotina de um departamento
de Manutenção.

Conteúdo Programático
- Tipos de Manutenção e como tirar melhor retorno em sua aplicações;
- Tipos Organizacionais de Manutenção, características, vantagens e
desvantagens;
- Avaliação de desempenho da Manutenção, através de Indicadores;
- Planejamento da Manutenção Preventiva. Como criar e manter um bom
plano;
- Matriz de Criticidade e Prioridade. Como ter maior retorno ao concentrar
maiores recursos nos equipamentos certos;
- Tagueamento e cadastros de Defeitos, Soluções e Causas. Alcance a
facilidade e rapidez em rastrear falhas;
- Gráﬁcos de Pert/CPM. Como planejar bem as paradas de equipamento;
- Sistema de Tratamento de Falhas. Como sair do circulo vicioso das falhas;

Professor
Renato Barros - Formado pela PUC-MG, com 31 anos de experiência
como gerente de manutenção, tendo trabalhado em empresas de grande
porte e professor dos cursos de Planejamento e Controle de
Manutenção e Detecção Analítica de Falhas.
Visite o site www.mantrein.com.br

Carga Horária - 16 Horas - Dias 14 e 15 de março de 2018
Horário: Das 08:00 às 18:00
Local do evento
LEX OFFICE - Sala Livre - R. do Bosque, 1621 Sala 408,
Barra Funda, SP Tel - 11- 3393.8440 / 9-9953-3700

Investimento
R$800,00 por participante, incluído inscrição, material didático, coﬀee break e certiﬁcados. Acima de duas inscrições da
mesma empresa, desconto de 10% e inscrições com até um mês de antecedência, 10% de desconto.

Inscrição
Enviar solicitação para contato@mantrein.com.br

Fones: 11-3641-1397 11-95448-2943 11-94165-7213

Aguardar conﬁrmação até uma semana antes, pois é necessário quorum mínimo.
Este curso pode ser realizado IN COMPANY com investimento bem reduzido.

