
Regime 
presencial 

 
duração 

240 horas, 9 meses 
 

datas de realização 
15 de fevereiro'19 a 30 

novembro '19 
 

Horário 
Sextas-feiras, 17h30 às 22h00 

Sábados, 09h00 às 13h30   
 

preço de inscrição 
3.600,00€ 

Valores isentos de IVA 
 

Benefícios / Early Bird  
2.880,00 € (20% de desconto), 
inscrições até 20 de março de 

2018;  
Sócios da DUAL, 10% de 

desconto por preço de tabela;  
Descontos não cumulativos.  

 
este valor inclui: 

Certificados de formação. 
a inscrição só fica completa após 

o pagamento 
 

modo de pagamento 
Transferência bancária NIB: 

003300000000164939681 
MILLENNIUM BCP balcão Aveiro 
cheque (correio ou instalações 

da Unave) 
pagamentos internacionais: 

  IBAN:PT 
50.0033.0000.00001649396.81 

  SWIFT/BIC: BCOM PTPL  
 

inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 

www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Certificação 

É outorgado o título de Especialista REFA I após a frequência com aproveitamento do curso, 
pela associação REFA  Alemanha: 

 Diploma REFA – Conformação do Sistema de Trabalho e Processos; 

 Diploma REFA – Gestão de Dados de Processo. 

É ainda emitido o Certificado de Qualificação Profissional SIGO. 

 

Fundamentação 

O curso “REFA – Organização e Otimização da Produção” permitirá dotar os 
formandos com as metodologias e as ferramentas necessárias para calcular os 
dados e os índices determinantes para o aumento da rentabilidade da empresa e 
introdução de melhorias contínuas em todos os postos de trabalho e setores da 
empresa, tendo em conta a sua rentabilidade e as necessidades dos recursos 
humanos. O aumento da motivação e o desenvolvimento pessoal dos 
colaboradores será também um dos resultados deste curso.  

 

Objetivos gerais do curso 

Este curso permitirá a cada um dos participantes: 

 Melhorar as condições de trabalho; 

 Desenvolver métodos de trabalho adequados à execução de tarefas; 

 Calcular os dados e índices determinantes para o aumento da rentabilidade da 
empresa; 

 Otimização dos métodos de trabalho; 

 Reduzir custos de produção da empresa; 

 Introduzir melhorias contínuas em todos os postos de trabalho e sectores da 
empresa, tendo em conta a sua rentabilidade e as necessidades dos Recursos 
Humanos; 

 Melhorar as condições de trabalho. 

 
Destinatários 

Técnicos especializados e quadros superiores de empresas de produção e de 
serviços que desempenham as seguintes funções: 

 Gerentes; 

 Administradores; 

 Diretores de produção; 

 Engenheiros; 

 Chefes de Secção; 

 Técnicos de empresas de produção e de serviços; 

 Encarregados de empresas de produção e de serviços. 

 
 

REFA 
Organização e Otimização da Produção 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
Este curso baseia-se em: 

 Inputs teóricos através de material de apoio; 

 Aplicação da teoria através de exercícios práticos com dados da empresa; 

 Cálculo de rentabilidade; 

 Casos práticos; 

 Análise de situações reais; 

 Exercícios de cálculo; 

 Trabalho final aplicado na empresa. 
 
Avaliação 
1. Os formandos são avaliados por 2 exames finais (30 % + 30%), por um trabalho final 
(30%) e pela nota de apreciação global da sua participação nas aulas (10%).  
2. Os formandos só poderão obter o grau de Especialista REFA se obtiverem em cada um 
dos momentos de avaliação uma nota igual ou superior a 50 pontos. Caso a nota obtida 
num dos momentos de avaliação seja inferior a 50 pontos, será possível requerer por 
escrito a sua repetição no prazo máximo de 15 dias após tomada de conhecimento da 
avaliação.  

3. Os resultados das provas serão sempre discutidos com os formandos, com o objetivo de 
se corrigirem eventuais faltas de conhecimento.  

4. A nota de apreciação global da participação nas aulas é atribuída de acordo com os 
seguintes critérios: interesse demonstrado, assiduidade, capacidade de aprendizagem, 
pontualidade, sociabilidade. Terá um peso de 10% na classificação final.  

5. O trabalho final abordará um tema livre, obrigatoriamente de caráter prático,  relacionado 
com a matéria abordada no curso. Este trabalho será apresentado numa sessão oral 
durante 20 minutos (max.), após os quais serão colocadas algumas questões aos 
formandos sobre pontos da matéria dada. Este trabalho terá um peso de 30% na 
classificação final.  

Assiduidade 
O formando não poderá apresentar faltas (justificadas ou injustificadas) superiores a 30%. 
As faltas injustificadas não poderão ultrapassar 10% da carga horária prevista. 

A formação é da responsabilidade do Especialista REFA, Dr. João Diniz.  

João Diniz, colabora com a Câmara de Comércio e Indústria Luso Alemã / 
DUAL há 26 anos, tanto como formador como consultor. Responsável por 
lecionar o curso de Especialista REFA I, e cursos específicos desenhados 
em função das necessidades das empresas. A sua intervenção formativa 
caracteriza-se pela preocupação central de dotar os participantes dos 

conhecimentos, técnicas e metodologias que lhes permitam ser agentes de melhoria e 
mudança nas organizações onde intervêm. Enquanto consultor, tanto em Portugal como no 
estrangeiro, integrando ou liderando equipas, tem participado nos mais diversos projetos de 
melhoria de eficiência produtiva numa alargada gama de intervenções que vão desde a 
otimização de postos de trabalho até à completa reformulação de linhas produtivas e 
layouts.  

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Professora 
Carina Maria Oliveira Pimentel, Professora Auxiliar no Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de 
Aveiro.  

coordenadora 

formador 


