
                      
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO 
 

Extensão em 

“Seis Sigma: Formação de Black Belt” 
 

� INFORMAÇÕES 
Inscrições: www.extecamp.unicamp.br 

Local: Faculdade de Engenharia Química 

Pré-requisito: Nível Médio 

Carga horária: 136 (Presencial) 

Critério de Admissão: Ordem de inscrição 

 

Valor: R$ 10.000,00 

Condições de Pagamento: 

· 01 parcela à vista de R$ 10.000,00 ou, 

· 02 parcelas de R$5.000,00 (ficha de compensação bancária). 

 

Professor Responsável: Profª. Drª. Marisa Masumi Beppu 

 

Contatos: 

Fone: 3521-4133 

Fone/Fax: 3521-4132 

E-mail: extensao@feq.unicamp.br 

 

 

 

 



� CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

OBJETIVO: Formação de especialista na metodologia seis sigma com 

conhecimento sólido e profundo das ferramentas e conceitos, sendo aptos 

a executar projetos de alta complexidade e com alto impacto financeiro. 

Black Belts são detentores do conhecimento de como conduzir um projeto 

Seis Sigma. São os líderes de projetos que somam, ao final do ano, cerca 

de um milhão de dólares em média de retorno, resultados de projetos seis 

sigma, dependendo do ramo de atuação da empresa. São profissionais 

disputados no mercado por possuírem competência para resolução de 

problemas e redução de defeitos. O Perfil de um bom Black Belt abrange: 

Alta capacidade analítica, pensamento estatístico, capacidade de lidar com 

ambigüidades, credibilidade frente aos colegas, liderança. 

 

Fase 01: Reconhecimento de projetos (16h) 

• Introdução à Six Sigma 

• Introdução ao DMAMC 

• Como Reconhecer um projeto Seis Sigma 

• CTQ “Flowdown” 

Fase 02: Definição e Medida (36h) 

• Fase de Definir 

• CTQs 

• Charter de Projeto 

• Mapa de Processo 

• Fase de Medir 

• Y do projeto 

• Padrões de Performance 

• SAM e Coleta de dados 

• Coletando os dados de Y 

Fase 03: Análise (36h) 

• Revisão da Fase 2 

• Capabilidade do processo 

• Metas de melhoria 

• Análise de processo 

• Diagrama de Causa & Efeito 

• Matriz de Causa & Efeito 

• Teste de hipóteses 

• Intervalos de confiança 

• Tamanho de amostra 

• Teste F 



• Transformação de dados 

• Teste T 

• ANOVA 

• Análise de médias 

• Regressões 

• Análise de proporções 

• Análise de contagens 

• Quantificação da análise financeira 

Fase 04: Melhoria (36h) 

• Revisão da Fase 3 

• Identificação da estratégia de melhoria 

• Introdução ao desenho de experimentos (DOE) 

• Preparação de DOE 

• Execução de DOE 

• Análise de DOE 

• Ferramentas para análise crítica 

• Soluções pilotadas 

• Gerando soluções alternativas 

• “Mistake Proofing” 

• Avaliação de riscos 

• Pilotando soluções 

Fase 05: Controle (12h) 

• Revisão da Fase 4 

• Plano de controle 

• Controle estatístico de processo 

• Documentação do projeto 

• Oportunidades de tradução 

• Resumo do curso 

• Exemplo de projeto 

• Testando os conhecimentos 

• Fechamento 

 


