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SOBRE A GLOBAL

Ser referência de qualidade em soluções administrativas, corporativas e de gestão
a seus parceiros de negócios, fortalecendo-os no mercado.

Missão

Engajar e desenvolver pessoas, a m de garantir o sucesso do Sistema de Gestão, 
proporcionando a satisfação dos nossos clientes.

Visão

Gestão Responsável; Liderança pelo exemplo; Condencialidade; Preservação dos 
valores humanos e Ética prossional.

Valores
Deixe nossos especialistas

ajudá-lo a alcançar os
objetivos da sua empresa.



FORMAÇÃO API

Sobre o curso

A GLOBAL segue o padrão estabelecido pelo Instituto Americano de Petróleo (API). Todo material utilizado no curso é fornecido pelo próprio instituto e 
possui reconhecimento internacional. A GLOBAL, na intenção de promover maior compreensão e entendimento de seus alunos, fornece uma versão 
traduzida da documentação para o idioma português.

A GLOBAL CORPORATE SOLUTIONS é a primeira empresa brasileira a fornecer cursos ocialmente aprovados pela API. Atuamos com uma metodologia 
própria, testada e aprovada na realização de treinamentos, diagnósticos, implantação e auditorias de Sistemas de Gestão. 

Investimento

API Spec Q1 ou Q2 - Fundamentals: R$ 4.300,00 
API Spec Q1 ou Q2 - Practitioner: R$ 5.400,00

Descontos
Categoria 1: Cliente Global (até 50% OFF) - A GLOBAL reconhece a parceria com seus clientes e entende a importância do desenvolvimento de 
competência de seus prossionais através da formação API.

Categoria 3: Covid-19 (10% OFF) - A GLOBAL pretende incentivar todos os prossionais que buscam atualização e capacitação neste período de 
pandemia.

Categoria 2: 10 Primeiros Inscritos (20% OFF) - A GLOBAL pretende contribuir para formação de mais prossionais com conhecimentos nos padrões 
API.



API Spec Q1

API Spec Q2

Módulo 4: Requisitos do Sistema de Gestão: responsabilidade da gerência, capacidade organizacional, requisitos de 
competência, documentações e controles especícos, avaliação e gerenciamento de riscos.
Módulo 5: Realização do Produto: planejamento, gestão de riscos, design, desenvolvimento, planos de contingência, 
produção, controle e monitoramento de equipamentos de medição, lançamento do produto e gerenciamento de 
alterações.

Módulo 1: Importância das especicações API Q1 nas indústrias de óleo & gás.
Módulo 2: Referências normativas e associações a outros padrões.

Módulo 6: Monitoramento, medição, análise e melhoria.

Módulo 3: Terminologia, abreviações, denições e sua aplicabilidade.

Módulo 1: Importância das especicações API Q2 nas indústrias de óleo & gás.

Módulo 3: Terminologia, abreviações, denições e sua aplicabilidade.
Módulo 2: Referências normativas e associações a outros padrões.

Módulo 4: Requisitos do Sistema de Gestão: responsabilidade da gerência, capacidade organizacional, requisitos de 
competência, documentações e controles especícos, avaliação e gerenciamento de riscos.
Módulo 5: Realização do Produto: planejamento, gestão de riscos, projeto e, desenvolvimento, planos de 
contingência, produção, compras, execução do serviço, controle e monitoramento de equipamentos de medição, 
lançamento e liberação do produto, controle de não conformidades e gerenciamento de alterações.
Módulo 6: Monitoramento, medição, análise e melhoria.
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POR QUE A
GLOBAL?
Pois é a ÚNICA organização no mundo 
que fornece GRUPO DE MENTORIA para 
todos os seus alunos durante 30 dias após 
o curso. Além disso, emite o selo de 
Prossional Recomendado para 
Implementação e Processo API (uma lista 
pública de prossionais que concluíram a 
capacitação com êxito).



PROGRAMA DE MENTORIA

O que é?

O Programa Mentoria Global foi 
desenvolvido pela nossa equipe 
para assessorar os nossos alunos 
durante aplicação do 
conhecimento adquirido no 
treinamento API. O período de 
mentoria corresponde a 30 dias 
após a conclusão do treinamento. 

Metodologia

O aluno que concluir o processo 
de capacitação entrará na nossa 
Master List Global, uma nomeação 
como Prossional Recomendado 
para Implementação e 
Manutenção de processos API.

A GLOBAL fornecerá uma lista de 
ações a serem desenvolvidas pelo 
aluno na organização. O PMG 
conta com 4 módulos de 
aplicação, onde a nossa Equipe 
estará à disposição do aluno para 
esclarecer dúvidas, aprimoramento 
de processo e compartilhar nosso 
conhecimento adquirido nesses 
anos de atuação com as normas 
API.

Como funciona?

O PMG contará com suporte 
através do nosso correio eletrônico 
e também por meio do nosso canal 
no Telegram. Neste canal exclusivo 
para alunos, a GLOBAL 
compartilha diversos conteúdos que 
podem agregar valor, servir como 
modelo e gatilhos para aplicação 
dos alunos.


