TREINAMENTOS
PRAGMA ACADEMY
Superar seus concorrentes mediante a capacitação
de sua equipe com conhecimento e ferramentas que
lhes permitam alcançar os objetivos da companhia e
aprimorar a gestão de seus ativos físicos.

Conteúdo designado para abranger a ampla gama
de seus requisitos de negócios

Gestores estratégicos

Gestores táticos

Equipe operacional

31 dias ao longo de três anos

52 dias ao longo de três anos

24 dias ao longo de três anos

• Gestores seniores e executivos em
organizações de capital intensivo
• Líderes de projetos

• Gestores de manutenção e de ativos
• Engenheiros de projetos
• Gestores de operação e de produção
• Engenheiros de produção e de
manutenção
• Gestores de riscos

• Equipe operacional de gestão de
ativos
• Planejadores de manutenção e de
engenharia
• Líderes de equipe e supervisores.

Os cursos oferecidos pela Pragma Academy
apresentam as seguintes categorias:
CPAM (Certificado em Gestão de Ativos Físicos)
Curso certificado com duração de três anos ministrado no site do cliente.
A estrutura flexível do CPAM permite que as organizações implementem treinamentos de acordo com suas
necessidades específicas – algumas das quais incluem:
•
•
•

Apresentação de cursos ad-hoc
Operação de cursos em paralelo com a execução de estratégia de gestão de ativos da companhia
Construção de um programa de capacitação personalizado de gestão de ativos selecionando cursos-chave
que auxiliem no percurso de aprendizado, e contribuindo para a competência do planejamento sucessório.

Personalizados
Treinamentos personalizados a fim de atender os requisitos únicos de um cliente, em
particular, podendo ser apresentado via online pela Pragma Academy, ou ministrados no
próprio site do cliente.
Um exemplo de uma série de cursos personalizados desenvolvidos para requisitos e processos específicos
de um cliente incluem:
•
•
•
•
•

Permissão de trabalho com contratados
Permissão atualizada de trabalho com fornecedores
Permissão de trabalho para testes de medição de gás
Permissão atualizada de trabalho para testes de medição de gás
Permissão de trabalho.

Cursos abertos ao público
Treinamentos que visam apoiar a competência e o desenvolvimento individual são
opções propostas pelo centro de treinamento da Pragma.
Interessados em adquirir conhecimentos específicos em gestão de ativos podem comparecer a uma série
de cursos abertos ao público. O material do curso é elaborado no mesmo formato dos cursos de CPAM
que podem ser apresentados de forma independente uns dos outros.

Treinamentos
reconhecidos
pelo SAAMA

CPAM e solicitações de cursos personalizados:
+ 55 19 3800 3501

pragma.academy@pragmalatam.com

Programação de cursos abertos ao público e fichas
de inscrição:
www.pragmalatam.com/index.php/servicos/academy/brasil

Estrutura do curso
Todo treinamento é alinhado com a comprovada metodologia do AMIP, ISO 55000 e aos
39 Tópicos do GFMAM.
Siga a legenda abaixo para orientações das categorias:

Nível
Estratégico

Tático

Duração (dias)

Plataforma
Operacional

CPAM

Aberto ao público

In company

1

2

3

Visão Geral Executiva do Panorama da
Gestão de Ativos

1

Visão Geral Executiva da ISO 55000

0,5

Desenvolvimento da Estratégia e Política de
Gestão de Ativos (GA)

Organização e Desenvolvimento

2

2

Princípios da Gestão de Mudança

Gestão do Ciclo de Vida do Ativo

3

1

Visão Geral da Gestão do Ciclo de Vida do Ativo

Desenvolvimento de um Scorecard de
Gestão de Ativos

2

1

Sistema de Informação e Velocidade de Dados

De Dados à Informação

1

3

Planejamento, Programação e Controle da
Manutenção

Desenvolvimento do Plano de Manutenção

3

1

Informação Técnica

Visão Geral da Informação Técnica

1

3

Solução Estruturada de Problemas

Análise de Causa Raiz

1

2

Gestão de Riscos

Visão Geral da Gestão de Riscos

1

1

Importância do registro de Dados de
Ordens de Serviço

Gestão de Projetos

2

1

Visão Geral da Gestão de Projetos

Gestão de Paradas e Interrupções

2

2

Melhoria da Confiabilidade através
do Centro de Cuidado de Ativos pelo
Operador (Manutenção Autônoma)

Função dos Operadores no Centro de
Cuidado de Ativos

1

2

Prática 5S

Princípios de Lubrificação

1

1

Gestão de Ferramentaria

Visão Geral Estratégica da Gestão de Materiais

1

3

Gestão de Materiais

Princípios de Otimização de Peças de Reposição

3

2

Gestão de Contratos

Gestão de Contratados

3

1

Visão Geral da Gestão de Contratados

Desenvolvimento Sustentável

1

1

Saúde, Segurança e Meio ambiente

Gestão Financeira de Ativos

2

1

Visão Geral da Gestão Financeira de Ativos

3

Panorama da Gestão de Ativos

2

Visão Geral e Implementação da ISO 55000

2

