Recertificação e transição da ISO 9001:2008
para a versão ISO 9001:2015
Com 58 anos de atuação, a Gorceix vem ampliando continuamente seus projetos e suas ações em
relação à assistência aos alunos carentes da EM/UFOP e à pesquisa de novas tecnologias voltadas
para o desenvolvimento da engenharia, como o previsto em seu estatuto.
Consequentemente houve ampliação da sua infraestrutura (aumento das salas de aula, implantação
de novos laboratórios e construção de novas instalações) e do seu quadro de funcionários. E para
que tudo funcione de forma transparente e com qualidade, desde 2009, a administração da
Fundação Gorceix implantou e vem melhorando seu Sistema de Gestão Integrado (SGI). Um modelo
que permite unir os aspectos e os objetivos da Qualidade, do Desempenho Ambiental, da Segurança
e Saúde Ocupacional e da Responsabilidade Social nas suas operações diárias.
Em 25 de fevereiro de 2010, depois de adequar seus procedimentos, a GORCEIX conquistou a
Certificação ISO 9001:2008, concedida pela DNV.GL – BUSINESS ASSURANCE (órgão certificador
internacional). Isto significou a garantia internacional de qualidade dos serviços prestados pela FG.
Mas não parou por aí. As adequações e as melhorias são uma constante no dia a dia da Gorceix, pois
para que a certificação continue, os procedimentos precisam ser sempre reformulados e realinhados
às novas necessidades.
Assim, no mês de agosto, durante cinco dias, todos os processos/departamentos da Instituição foram
auditados e o Sistema de Gestão da qualidade da Fundação Gorceix obteve a sua recertificação na
norma ISO 9001.
Este resultado garantiu à Fundação Gorceix, além da recertificação, a transição da versão da norma,
ISO 9001:2008, para a versão ISO 9001:2015.
A auditoria foi realizada pela empresa DNV.GL – BUSINESS ASSURANCE, estas auditorias
monitoram, periodicamente, as melhorias apresentadas nos processos de gestão da Fundação.
A equipe de funcionários da Fundação Gorceix está de parabéns pelo excelente resultado alcançado.
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