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FORMAÇÃO DE AUDITOR LÍDER ISO 14001:2004 
 
A Det Norske Veritas, oferece aos seus clientes o curso de Formação de Auditor Líder ISO 14001:2004 
com credenciamento junto ao IRCA (International Register of Certificated Auditors).  
O Treinamento de Formação de Auditor Líder ISO 14001:2004 foi estruturado para prover os conceitos, 
princípios, conhecimento dos requisitos e estratégias que envolvem uma auditoria de 3ª parte. O 
participante do curso terá a oportunidade de aprimorar seu conhecimento sobre os requisitos da ISO 
14001:2004 e de auditoria, ouvindo apresentações, participando em trabalhos de grupo e exercícios, e 
também terão a oportunidade de fazer perguntas e discutir dados de interesse relacionados à auditoria 
de 3ª parte. 
 
Objetivos 

● Descrever o propósito de um Sistema de Gestão Ambiental, 
● Saber explicar as questões ambientais atuais e dar exemplos, 
● Explicar o propósito, conteúdo e relação entre a ISO 14000, ISO 14001, ISO 14004 e ISO 

19011, 
● Interpretar os requisitos da ISO 14001 no contexto de uma auditoria, 
● Descrever os papéis e as responsabilidades dos auditores e auditores líderes, 
● Planejar e conduzir uma auditoria conforme a ISO 19011, demonstrando habilidade para: 

o Planejar e preparar de maneira efetiva; 
o Coletar evidências objetivas de forma eficaz, através de entrevistas, observação, 

amostragem e anotações; 
o Analisar e interpretar a informação para determinar conformidade. 

● Elaborar Relatórios da Auditoria, incluindo relatórios de não-conformidade válidos, factuais e que 
gerem valor agregado, 

● Conduzir as atividades de acompanhamento posterior, inclusive avaliando a eficácia das ações 
corretivas, 

 
Pré Requisito 
 

• O pré-requisito obrigatório para participação no curso, o conhecimento prévio da norma NBR ISO 
14001:2004 e noções sobre Auditoria Ambiental. 

 
Público Alvo 

● Profissionais interessados em realizar programas de auditorias internas e Avaliação / Auditoria de 
fornecedores; 

● Profissionais interessados na certificação como Auditor / Lead Auditor pelo IRCA (International 
Regiter of Certificated Auditors). 

● Gestores Ambientais de empresas certificadas e em processo de certificação;  
● Funcionários envolvidos no gerenciamento do sistema de gestão ambiental de sua empresa;  
● Interessados em se tornar um auditor de 3ª parte.  

 
 
Conteúdo Programático 
Módulo Formação de Auditor Líder com base na NBR ISO 14001:2004: 

 
● Sistemas de Gestão - O Que são e Para Que Servem? 
● Para que serve, e o que é, uma auditoria? 
● Gestão de risco através dos aspectos e impactos ambinetais  
● Propósitos e requisitos 
● Planejamento da auditoria 
● Realizando a Auditoria 
● Relatório de Auditoria e Follow-up 

 
 

Carga Horária: 40 Horas  
 
Avaliação do Participante 
O participante será avaliado através de Estudos de Caso, Trabalhos práticos, Simulação de Auditoria, 
Observações feitas pelos instrutores e Testes. 

 


