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Curso PPAP - Processo de Aprovação de Peças de 

Produção 

 

 

 
Objetivo 
 

Esclarecer aos participantes todos os requisitos e regras para a submissão do PPAP - 

Processo de Aprovação de Peças de Produção. Neste treinamento também são abordados 

os Manuais de Apoio, como FMEA, CEP e MSA. 

 
Público Alvo 
 

Gerentes, coordenadores, analistas, fornecedores e todos os envolvidos com o PPAP e 

APQP. 

 

Benefícios 

 

Após o treinamento, o participante também estará apto para: 

 

▪ Consolidar o processo de submissão de peças de forma a facilitar sua aprovação pelo 

cliente. 

▪ Assegurar pleno atendimento aos requisitos dos clientes 

 

Metodologia de ensino 

 

Aula expositiva detalhando os conceitos teóricos aliados à ampla experiência do Facilitador 

neste assunto. 

 

 
Pré-requisitos 
 
Não há pré-requisitos para este curso.  

É recomendado conhecimento básico sobre a abordagens de Gestão da Qualidade e de 

Gestão por Processos de forma geral. Algumas leituras básicas poderão ser sugeridas pelo 

instrutor antes do início do curso (sem custo adicional). 
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Conteúdo Programático 

 
Principais tópicos:   

▪ Definições pertinentes ao PPAP (Ex. material a granel, IMDS, etc) 

▪ Conceitos e esclarecimentos importantes (Ex. manual de referência e obrigatório, 

derrogas, etc) 

▪ Avaliação dos Níveis de Submissão 

▪ Estudo de cada requisito do PPAP - explanação item a item 

▪ Apresentação dos requisitos do PPAP para material a granel 

▪ Resultados possíveis após submissão 

▪ Tempos de retenção do PPAP 

▪ Esclarecimento de dúvidas 

 

Desenvolvimento didático:   

1. Aplicabilidade;  

2. Interfaces do PPAP com outros manuais AIAG e ISO/TS16949 | IATF 16949;  

3. Seção 1 – Submissão do PPAP;  

4. Seção 2 – Requisitos do processo 18 requisitos (PPAP – Lote   

significativo/documentos/registros);  

5. Seção 3 – Notificação ao cliente e requisitos de submissão;  

6. Seção 4 – Submissão ao cliente (Níveis de submissão);  

7. Seção 5 – Situação de submissão de peça (Aprovado/rejeitado/interino);  

8. Seção 6 – Retenção de registros;  

9. Estudo de caso/Exercícios. 
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Material desenvolvido para o 

treinamento em parceria com o 

GrupoTreinar.  É proibida a cópia 

deste conteúdo, no todo ou em 

parte, sem autorização prévia.  
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