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1 – OBJETIVO 

Definir política e procedimentos que devem ser implementados quando qualquer 

aspecto de um trabalho de ensaio, ou os resultados deste trabalho, não estiver em 

conformidade com os procedimentos do Laboratório de Poços de Caldas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (LAPOC) ou com os requisitos acordados com o cliente. 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento Normativo aplica-se a todos os processos do Sistema de Gestão da 

Qualidade do LAPOC. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

3.1 – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisito 4.9, em sua edição vigente 

3.2 – PN-LAPOC-4110 - AÇÃO CORRETIVA, na sua revisão vigente 

3.3 – PN-LAPOC-4120 - AÇÃO PREVENTIVA, na sua revisão vigente 

 

4 – DEFINIÇÕES 

4.1 – SIGLAS: 

 

4.1.1 - LAPOC - Laboratório de Poços de Caldas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. 

 

4.2 – Trabalho não-conforme ou não-conformidade: trabalho que não atende requisitos 

definidos em seu próprio procedimento ou acordados com o cliente. 

4.3 – Causa-raiz: a verdadeira causa que originou um problema ou trabalho não-

conforme. Deve-se buscar a sua eliminação, contribuindo para uma maior estabilidade 

dos processos. 

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 – Registro e Avaliação de Trabalho Não-Conforme (FQ-LAPOC-4900-01)  

5.2 – Sequencial de Trabalhos Não-Conforme/ano (FQ-LAPOC-4900-02)/ano  

 

6 – ROTINAS 

6.1 – RESPONSABILIDADES 

A responsabilidade pelo registro e encaminhamento de uma não-conformidade é de 

todos os colaboradores do LAPOC. O gerenciamento de trabalho não-conforme é de 

responsabilidade do Gerente da Qualidade, do Coordenador do LAPOC ou do 

Pesquisador/Tecnologista dos Setores, que devem endereçar ações (tais como 

interrupção do trabalho e retenção dos relatórios de ensaio e certificados de calibração, 

quando necessário) quando for identificado trabalho não-conforme. 
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6.2 – IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHO NÃO-CONFORME 

A identificação de trabalho não-conforme, tanto com o Sistema de Gestão quanto com 

as atividades de ensaio, pode ocorrer em vários pontos no Sistema de Gestão e nas 

operações técnicas. Por exemplo: descumprimento do procedimento de algum processo 

como preparo, análise, emissão de resultados, não atendimento às políticas internas, 

análise de cartas de controle, análises críticas, auditorias (internas ou externas), 

observações e também através de reclamações de clientes.  

 

6.3 – REGISTRO DE TRABALHO NÃO-CONFORME 

6.3.1 - Todas as ocorrências de trabalho não-conforme devem ser registradas no 

formulário de Registro e Avaliação de Trabalho Não-Conforme (FQ-LAPOC-4900-01). 

NOTA:  O formulário de Registro e Avaliação de Trabalho Não-Conforme (FQ-

LAPOC-4900-01) objetiva desenvolver o senso de responsabilidade e a participação de 

todos os colaboradores do LAPOC na análise e solução de um trabalho não-conforme 

identificado no SGQ. Deste modo, o problema pode ser resolvido da maneira rápida, 

eficaz, sistematizada e próximo ao local da ocorrência, permitindo ainda a assimilação 

formal do conhecimento pela organização. 

 

6.3.2 - Os registros de trabalho não-conforme são identificados através de número 

sequencial e setor onde a ocorrência foi verificada, controlados através do Sequencial de 

Trabalhos Não-Conforme (FQ-LAPOC-4900-02). 

 

 

6.4 – PREENCHIMENTO DO REGISTRO E AVALIAÇÃO DE TRABALHO 

NÃO-CONFORME (FQ-LAPOC-4900-01) 

O formulário de Registro e Avaliação de Trabalho Não-Conforme (FQ-LAPOC-4900-

01) está em divido em 05 (cinco) seções numeradas, das quais o preenchimento deve ser 

realizado por: 

 Seção 1 a 4: Colaborador que identificou o trabalho não-conforme; 

 Seção 5: Gerente da Qualidade, com auxílio do Pesquisador/Teconologista do Setor e 

do colaborador que identificou o trabalho não-conforme. 

 

6.5.1 - IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO (SEÇÃO 1) 

6.5.1.1 - Neste campo deverão ser preenchidas as informações pertinentes a 

identificação do registro de trabalho não-conforme, tais como: 

 Título da ocorrência; 

 Item da norma ISO/IEC 17025 ao qual o trabalho não-conforme está relacionado; 

 Local da ocorrência; 

 Data da ocorrência ou do registro; 

 Identificador - número sequencial obtido a partir do Sequencial de Trabalhos Não-

Conforme (FQ-LAPOC-4900-01). 

 Identificado por (servidor responsável pela identificação e registro da não 

conformidade); 

 Avaliado por (servidores responsáveis pela avaliação da não-conformidade). 
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6.5.2 - DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA (SEÇÃO 2) 

6.5.2.1 - Estes campos são destinados à descrição clara da ocorrência. 

 

6.5.2.2 - No campo “Descrição do trabalho não-conforme”, deve-se descrever de forma 

mais clara possível qual o problema encontrado, procurando-se responder às seguintes 

perguntas, quando exequível: 

 

• O que está acontecendo? 

• Como?  

• Onde? 

• Quando? 

• Quanto? 

• Com que freqüência o problema está ocorrendo? 

• Qual a importância do problema? Quais os impactos? 

 

6.5.2.3 - Em “Início” e “Fim” devem ser registradas a data e horário de início e término 

do problema. 

 

6.5.2.4 - Em “Resultado Esperado”, deve-se descrever qual o resultado esperado da 

atividade. 

 

6.5.2.5 - Em “Ponto de Causa”, deve-se descrever o local físico onde o problema foi 

identificado. 

 

6.5.3 - AVALIAÇÃO DA CAUSA (SEÇÃO 3) 

6.5.3.1 - Estes campos são destinados a uma investigação preliminar do problema ou 

trabalho não-conforme identificado, utilizando-se a ferramenta dos “5 Porquês”. 

 

6.5.3.2 - Em “Causa Direta”, deve-se descrever a primeira resposta quando se pergunta 

por que o problema ocorreu. 

 

6.5.3.3 - O campo “1º Por que” deve ser preenchido quando se pergunta por que a causa 

direta se manifestou. 

 

6.5.3.4 - O campo “2º por que” deve ser preenchido quando se pergunta por que a causa 

apontada no porque anterior se manifestou e assim sucessivamente. 

 

6.5.3.5 - Deve-se continuar a responder por que a causa anterior se manifestou até que a 

causa-raiz seja identificada. 

 

6.5.3.6 - Em “Causa Raiz”, deve ser descrita a causa raiz do problema. 

 

6.5.4 - AVALIAÇÃO DA POSSÍVEL SOLUÇÃO (SEÇÃO 4) 

 

6.5.4.1 - Estes campos são destinados à avaliação de possíveis soluções e 

endereçamento de ações para solução do trabalho não-conforme. 
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6.5.4.2 - No campo “Ações para Reconexão” devem ser descritas as ações tomadas para 

correção imediata do problema, permitindo que a atividade não fosse interrompida ou 

que a qualidade dos resultados não fosse comprometida. 

 

6.5.4.3 - Caso os trabalhos tenham de ser interrompidos por não haver meios que 

permitam a reconexão do fluxo do trabalho ou que comprometam a qualidade dos 

resultados emitidos, esta situação deve ser descrita em “Ações para Reconexão”. 

 

6.5.4.4 - Em “Hipótese de Solução” deve ser descrita a hipótese que visa à eliminação 

da causa-raiz e, consequentemente, do problema que ocasionou o trabalho não-

conforme. A hipótese de solução deve ser testada através de ações que confirmem ou 

descartem sua validade. 

 

6.5.5 - PLANO DE AÇÃO (SEÇÃO 5) 

6.5.5.1 Onde a avaliação da causa e possível solução indicar que o trabalho não-

conforme 

(i) tem possibilidade de comprometer significativamente a qualidade do resultado final 

de um ensaio; ou 

(ii) tem uma abrangência sistêmica, envolvendo mais de um setor do LAPOC ou 

impactando em um conjunto de requisitos, políticas e procedimentos; 

a ocorrência será classificada como crítica. Nesta condição, os seguintes campos 

devem ser preenchidos: 

• Ocorrência crítica: classificar com SIM; 

• Abertura de formulário de ação corretiva: classificar como SIM, apontando a 

necessidade de adoção do processo de ação corretiva definido no PN-LAPOC-4110 – 

AÇÃO CORRETIVA. 

• Número do formulário de ação corretiva: informar número sequencial da lista 

Sequencial de Ação Corretiva (FQ-LAPOC-4110-02) conforme instruções no PN-

LAPOC-4110 – AÇÃO CORRETIVA; 

• Data do fechamento do formulário de ação corretiva (Relatório de Ação Corretiva e 

Preventiva/FACP – FQ-LAPOC-4110-01): informar a data de encerramento do 

processo de ação corretiva conforme instruções no PN-LAPOC-4110 - AÇÃO 

CORRETIVA. 

 

6.5.5.2 – Para ocorrências não-críticas, a tabela de plano de ação deve ser preenchida 

com as ações tomadas para controle do trabalho não-conforme que incluem, mas não se 

limitam, a: 

• Decisão sobre a aceitação do trabalho não-conforme; 

• Definição de responsabilidade pela autorização da retomada do trabalho; 

• Teste imediato de solução que permita o teste da hipótese de solução.  

 

6.5.5.3 - Cada uma das ações do plano de ação para ocorrências não-críticas deve ser 

preenchida informando-se: 

• Quem: responsável pela execução da ação; 

• Quando: data prevista para conclusão da ação; 

• Revisão: data de revisão da ação; 

• Status: descrever status final da ação (concluída ou cancelada). 
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6.5.5.4 - Em “Encerramento”, o Gerente da Qualidade deverá inserir a data de 

encerramento do processo de avaliação do trabalho não-conforme, após o término do 

processo de ação corretiva.  

 

7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

 

REVISÃO PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 
-  Todas 17/OUTUBRO/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
 

 

8 – ANEXOS 

N/A 

 

________________________FIM DE DOCUMENTO______________________ 
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