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FORMAÇÃO DE ANALISTA EM LOGÍSTICA LEAN SEIS SIGMA – GREE BELT 
 

A Formação em Analista Lean Green Belt é 100% FOCADA EM RESULTADO. 
 
A empresa através de seu participante desenvolve dentro da formação um case 
prático, onde um problema real da empresa é identificado, priorizado, pontos de 
melhoria são implantados e medidos os resultados dentro do programa da 
formação.    

 
 
 
Além do conhecimento técnico em sua área de atuação, o profissional de 
logística deve ter algumas características adicionais para seu bom desempenho. 
Já foi descontinuado a época em que o profissional ficava fechado dentro de um 
armazém, cuidando da captura de dados e lidando com pessoas com pouca 
formação. 
 
A logística passou a representar um setor estratégico para muitas empresas, as 
quais estão investindo em uma melhor formação dos profissionais em todos os 
níveis da cadeia de suprimento. Pensando nesse cenário o Instituto Euvaldo Lodi 
IEL no Pará apresenta A FORMAÇÃO DE ANALISTA LEAN GREEN BELT com 
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objetivo de impulsionar sua carreira e desenvolver as habilidades que o mercado 
precisa. 
 
INTRODUÇÃO  

Logística enxuta (LEAN) é uma extensão do conceito de produção enxuta ou 
“lean manufacturing”, palavra que foi criada para designar o sistema de produção 
desenvolvida para Toyota nos anos 70 baseado no princípio do combate a todo 
e qualquer desperdício. Desperdício pode ser entendido como qualquer esforço 
ou iniciativa que não adicione valor ao produto ou serviço. O seja, aquilo que o 
cliente não reconhece como uma atividade ou algo que mereça ser remunerado, 
afinal, ele não vê o seu valor.  
 
OBJETIVO GERAL  

Formar profissionais em logística com atenção a metodologia Lean, e com 
formação em Green Belt, oportunizando ao participante a busca pela certificação 
internacional e a prática para soluções de problemas na empresa.   
 
PÚBLICO ALVO  

Profissionais e Estudantes ligados à área de logística, armazéns, estoques, 
produção e Industrial, Encarregados, Supervisores, Chefes, Gerentes, 
responsáveis pelo Planejamento, Programação e Controle da Produção e a 
Engenharia industrial. 
       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução ao Lean Logistics; 
 Mapeamento de fluxo de valor aplicado a logística; 
 Fundamentos do Just in Time; 
 Takt Time e Tempo de Ciclo na Logística; 
 Inovação e Kaizen; 
 Armazenagem e infraestrutura física; 
 Fornecedores: Uma relação colaborativa; 
 Distribuição física: como reduzir perdas no transporte? 
 Gestão à vista na Logística; 
 Logística ágil, esbelta e resiliente; 
 Abordagens inovadoras e tendências. 

  

DIFERENCIAL  

 02 instrutores no evento, passando suas experiências de mercado e 
boas práticas; 
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 Formação focada em cases e exercícios práticos; 
 Tutoria e/ou suporte técnico presencial dos instrutores (para empresas 

na região metropolitana de Belém); 
 Trabalho prático desenvolvido dentro da formação; 
 Sensibilização para participação dos representantes das empresas 

analisadas para avaliação final dos trabalhos desenvolvidos e validação 
dos resultados; 

 Certificado. 
 

CRONOGRAMA  

Módulo Data e Dia Horário 
Carga 

horária 

Professor: Alan Porpino 

I  

01/06 - Segunda-feira  18h às 22h 

20 

02/06 - Terça-feira  18h às 22h 

03/06 - Quarta-feira  18h às 22h 

04/06- Quinta-feira  18h às 22h 

05/06- Sexta-feira  18h às 22h 

SUPORTE  

II 

08/06 - Segunda-feira  18h às 22h 

10 09/06 - Terça-feira  18h às 22h 

10/06 - Quarta-feira  18h às 22h 

Professor: Edgar Cardoso 

II 

15/06 - Segunda-feira  18h às 22h 

20 

16/06 - Terça-feira  18h às 22h 

17/06 - Quarta-feira  18h às 22h 

18/06- Quinta-feira  18h às 22h 

19/06- Sexta-feira  18h às 22h 

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final da formação o participante deverá ser capaz de: 

Obter RESULTADOS medidos e mesurados no mínimo 10 VEZES o retorno 
esperado sobre o valor investido na formação. 
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NÚMERO DE VAGAS 

Serão ofertadas 20 (vinte) vagas. 
 
CARGA HORÁRIA 

A carga horária total do curso é de 40 (quarenta) horas de atividades dedicadas 
ao conteúdo programático específico do curso e 10 (dez) horas de 
desenvolvimento de case prático presencial no IEL.  

MODALIDADE DE OFERTA E SISTEMA DE FUNCIONAMENTO 

O curso será ofertado na modalidade de ensino presencial, com suporte de 

tutoria online ou presencial. 

DOCENTES 
Os docentes do curso foram dimensionados considerando a formação 
acadêmica e a atuação profissional na área de conhecimento e especialidade do 
curso. 

Edgar Cardoso 

Profissional com mais de 15 anos de experiência em grandes 

empresas, nas áreas de Gestão de Contratos, Projetos, Industrial, 

Manutenção, Mineração, Ferrovia, Portos, Logística, Qualidade e 

Agronegócio. Experiência consistente em Gestão de Projetos On 

Shore e Off Shore de Engenharia Conceitual, Básica, Detalhada, 

Execução, Comissionamentos, Startup.  Desenvolvimento de 

trabalhos na área de Gestão da Qualidade, com redução de custos 

e melhorias operacionais, ISO 9001, ISO 14.000, ISO 31.000, OHSAS 18.000. 

Associado ao Project Management Professional como PMP, certificado em Lean Six 

Sigma - Master Black Belt e Lead auditor ISO 9001. Instrutor e Palestrante do IEL/PA e 

SEBRAE/PA. Coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Mestrado em Engenharia 

Industrial, MBA’s em Gestão de Projetos, Gestão de Obras e Tecnologias Construtivas 

Especialista em Mineração, Metalurgia, Gestão de Negócios para Executivos, Graduado 

em Engenharia de Produção. 
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Alan Porpino 

Gestor Industrial e Operações em empresa de grande porte, 

mais de 16 anos de experiência em Indústrias de bens de 

consumo e serviços nas áreas de Planejamento, Logística, 

Industrial e Financeiro. Desenvolvendo trabalhos com 

excelentes resultados em S&amp; OP, TPM e Ferramentas de 

Qualidade. Mestrando em Engenharia Industrial, MBA’s em 

Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Gestão de Pessoas e Liderança, Gestão 

da Cadeia de Suprimentos e Gestão Empresarial. Graduado em Engenharia de 

Produção. 

METODOLOGIA 

A metodologia é dinâmica e participativa, baseada no processo de aprendizagem 

vivencial, exercícios práticos para fixação de conteúdo e utilização de 

apresentações com recursos multimídia. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

As atividades do curso serão acompanhadas sistematicamente pela 

coordenação (IEL/PA) juntamente com o docente. 

O sistema de acompanhamento e avaliação envolve o desempenho dos alunos, 

o desempenho do corpo docente, o desempenho da coordenação e as condições 

de infraestrutura. 

CERTIFICAÇÃO 

O IEL/PA expedirá Certificado de Conclusão de Curso para os alunos que 

atenderem aos requisitos de aproveitamento do curso que envolve alcançar nota 

7 (sete) de acordo com a tabela de avaliação discente (anexo A) e 75% (setenta 

e cinco por cento) de frequência 

AVALIAÇÃO DOCENTE 

Ao término do curso os professores são avaliados pelos alunos e pela 

Coordenação. A avaliação do professor envolve os aspectos referentes ao 

domínio do conteúdo programático, ao uso de metodologia adequada, ao 

estabelecimento da relação teoria-prática, ao estímulo à participação dos alunos 

e a utilização de critérios adequados de avaliação da aprendizagem. 



 

 
 
Desenvolvimento Empresarial  
IEL Pará  

 

  

 

  

  

 
 
 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
(91) 4009-4900 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

Os alunos avaliam o curso, quanto ao programa do curso, atuação dos 

instrutores, infraestrutura e logística e sua atuação, à carga horária, a 

metodologia utilizada e, especialmente, quanto à pertinência e adequação em 

relação aos objetivos propostos para o curso. 

A Coordenação analisa a avaliação dos alunos com o objetivo de promover os 

ajustes que se façam necessários e, quando for o caso, propor mudanças na 

estrutura curricular do curso para edições futuras. 

INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento das atividades do curso será disponibilizada a seguinte 

infraestrutura: 

 Auditório climatizado; 
 Equipamentos multimídia; 
 Notebook com mouse por participante; 
 Estacionamento (mediante disponibilidade no park). 

INVESTIMENTO 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).  

FORMAS DE PAGAMENTO 

À vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes sem juros em todos 
os cartões de crédito. 
 
CANCELAMENTO / ADIAMENTO 

POR INICIATIVA DO IEL: O curso poderá ser cancelado ou adiado com 24 horas 
de antecedência da data prevista para seu início. 

o Na hipótese de cancelamento, será devolvido 100% do valor pago 
através de transferência bancária na conta indicada pelo participante 
pelo e-mail janete@iel-pa.org.br, em até dez dias úteis para 
pagamentos feitos por depósitos, transferências e cartão de debito e 
crédito.  

o Na hipótese de adiamento, será devolvido MEDIANTE SOLICITAÇÃO 
do participante pelo e-mail janete@iel-pa.org.br 100% do valor pago 
através de transferência bancária na conta indicada pelo participante, 
em até dez dias úteis, para pagamentos feitos depósitos, transferências 
e cartão debito e crédito.  
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Candidatos que residem fora da cidade deverão verificar a confirmação de 

abertura de turma até 24 horas antes da data prevista.  

O IEL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES 

QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO DESPENDIDOS PELO 

PARTICIPANTE SEJA A QUE TÍTULO FOR, TAIS COMO PASSAGENS 

AÉREAS, RODOVIÁRIAS, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM ETC. 

POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: Serão devolvidos 80% do valor pago. O 

cancelamento deverá ser solicitado pelo e-mail janete@iel-pa.org.br com 48 

horas de antecedência do início do curso. 

o O reembolso será efetuado através de transferência na conta bancária 
indicada pelo participante, em até dez dias úteis, para pagamentos 
feitos por depósitos, transferências e cartão de debito e crédito. 

o Depois deste prazo (48 horas de antecedência ao início do curso), não 
haverá devolução do valor pago. Também não haverá devolução do 
valor pago se o (a) participante desistir do curso após seu início, 
entendendo que a quantidade de participantes é que viabiliza 
financeiramente a turma.  

 

IMPORTANTE: O IEL se reserva o direito de introduzir melhorias e/ou 

aperfeiçoamentos no Curso, podendo, para tanto, alterar seu conteúdo e/ou a 

ementa das disciplinas, desde que tais melhorias e/ou aperfeiçoamentos 

preservem o objetivo do Curso e não importem em ônus adicional para o(a) 

aluno(a) ou na redução da carga horária total. 

 

Vagas limitadas, garanta já a sua! 

 

 

 

 

(91) 4009-4709 / 99310 1922 

treinamento@iel-pa.org.org.br 

www.iel-pa.org.br 
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ANEXO A – TABELA DE AVALIAÇÃO DISCENTE 

Cada item de avaliação é dividido em cinco subitens cada um valendo 01 (um) ponto. 
Portanto a nota máxima possível a ser alcançada pelos alunos é de 10 (dez) pontos. 
 

ITENS DE AVALIAÇÃO 
Nota Máxima Nota Alcançada 

1. Atividades em sala de aula 

1.1. Participação 1  

1.2. Interatividade 1  

1.3. Conteúdo 1  

1.4. Atenção 1  

1.5. Contribuição 1  

Sub-total 5  

2. Case Empresa  

2.1. Mapeamento do Fluxo de Valor 1  

2.2. Identificação e Tratamento do 

Problema 
1 

 

2.3. Medição dos Resultados 1  

2.4. Validação do Valor Agregado 1  

2.5. Resultado para Empresa 1  

Sub-total 5  

 

TOTAL 10  

  


