
 

Objectivos gerais: 

 

No final do módulo, os formandos 

deverão estas aptos a compreender 

como escolher, utilizar e proteger 

sistemas computacionais responsáveis 

pela gestão da informação num 

lab or ató r io  d e  fo rm a a  da r 

cumprimento ao referencial normativo 

NP EN ISO/IEC 17025:2018.  

 

Pré-requisito:  

Acesso a um computador com acesso 

à internet com um browser (de 

preferência o Mozilla Firefox ou o 

Google Chrome). 

 

 

Destinatários:  

 

Este curso destina-se a responsáveis 

técnicos e analistas de laboratório de 

ensaios químicos, e investigadores que 

utilizem informação química nos seus 

estudos. 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE SISTEMAS 

DE GESTÃO DE INFORMAÇAO 

CONTACTOS: 
 

Alice Mosca 

Telem.+ 351 968033799 

alice.mosca@aim-consultoria.com 

www.aim-consultoria.com 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE 

SISTEMAS DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÃO 

 



ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE 
SISTEMAS DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÃO 

Docente e Pesquisador da Universidade de São 

Paulo. Graduado em Bacharelado em Química pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

possui mestrado e doutorado em Ciências (Química 

Analítica) pela Universidade de São Paulo. É 

Director Executivo da Fundação de Apoio à Física e 

à Química, onde actua na coordenação de projectos 
de pesquisa e desenvolvimento com os sectores 

públicos e privados. Desenvolve projectos em 

conjunto com o CNPq e o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (2008-2015) para 

auditoria, implantação e melhoria de processos de 

gestão baseados na ISO/IEC 17025 e na melhoria 
das validações de metodologias dos Laboratórios 

Nacionais Agropecuários de São Paulo. Actuou 

como responsável pela qualidade na implantação 

de processos de gestão baseados nos Sistemas 

ISO/IEC 17025 e Boas Práticas de Laboratório 
(BPL) em laboratório da Universidade de São Paulo 

(2002-2008). É autor do livro "Guia Prático Do Seu 

Computador". Possui como principal elemento da 

sua l inha de pesquisa desenvolvimento de 

ferramentas computacionais para sistemas de 

gestão da qualidade e química,  possuindo 
softwares registados no INPI sob estes temas. 

 

FORMATO DO CURSO 

O curso constitui o 11º Módulo do Curso de 

Especialização online de Garantia da Qualidade em 

Laboratórios Químicos, podendo ser frequentado 

individualmente. 

O formato do curso é misto, incluindo aulas 

assíncronas e síncronas para esclarecimento de 

dúvidas/realização de exercícios. No caso de 

indisponibilidade para assistir às aulas síncronas, 
estas serão gravadas e disponibilizadas na 

plataforma AIM. 

O curso ficará aberto até ao final do curso de 

Especialização (30 de Setembro 2022) e tem uma 
carga horária de 8 horas (onde se inclui todo o 

trabalho do aluno para assistir às aulas, realizar os 

exercícios e tirar dúvidas). 

 

FORMADOR: 
 

Dr. Vitor Pacces 
● Conceitos básicos de Hardware e 

Redes; 

● Aplicação e controles de Hardware e 

redes; 

● Conceitos Básicos sobre Sistemas 

Operacionais; 

● O Uso de Sistemas Operacionais e a 

Influência na Qualidade; 

● Conceitos básicos de Backups e 

Malwares; 

● Manutenções Preventivas e Correctivas 

em Sistemas Computacionais; 

● Validação de Softwares 

● Validação de Planilhas e outros 

arquivos de aplicativos de escritório; 

● Documentação para a Garantia da 

Qualidade com o Uso de 

Computadores; 

● Um panorama do uso de Sistemas 

Computacionais e a Relação com os 

Sistemas de Gestão da Qualidade. 

PROGRAMA  

Data   Preço  

Início 12 de 
Setembro 2022 

75 € + IVA  (23%) 

Numerário 

(N.º do cheque) 

(Assinatura) 

Método de pagamento: 

(Banco) 

Cheque à ordem de A. I. Mosca, Unipessoal Lda 

Nome do formando:  

Endereço: 

Telefone e e-mail: 

NIF 

Entidade proponente: 

Transferência bancária (NIB: 0035 0388 00001021230 84 ) 

Função:  

Formação académica / Formação profissional: 

Inscrição a enviar para: 
 

info@aim-consultoria.com 
 

Ou através do site: 
 

http://www.aim-consultoria.com 
 

 

ONLINE 

(Assíncrono e Síncrono) 

 

 

http://www.aim-consultoria.com/docs/index.php?idConteudo=1183

