
AUDITORIA INTERNA 
PARA 

LABORATÓRIOS
MN CIÊNCIA E ARTE LTDA

EMPRESA COMPROMETIDA COM A AGENDA 2030 E OS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



SERVIÇOS

Auditoria 
Interna

Consultoria 
Técnica

Assessoria 
Técnica



COMPROMISSO

A MN Ciência e Arte é uma empresa que 

desenvolve Projetos, Produtos e Serviços nas 

áreas de Ciências, Artes e Cultura. 

Você gerencia laboratório químico? Temos 

serviços voltados para análise de 

conformidade, consultoria e assessoria para 

que seu Laboratório esteja alinhado com as 

normas! Ainda realizamos auditoria interna, 

atuamos apenas no Estado de São Paulo.

QUEM SOMOS



MISSÃO, 
VISÃO E 
VALOR

Missão:

Contribuir para a valorização e integração entre 

Ciência e Arte, criando uma rede de parceiros 

com os mesmos valores de ética, inclusão e 

sustentabilidade.

Visão:

Ser referência como empresa de inovação que 

promove e apoia ações multiculturais e 

multidisciplinares.



MISSÃO, 
VISÃO E 
VALOR

Valor:

 Nossa empresa somos nós onde quer que estejamos;

Onde nosso cliente estiver, lá estaremos;

 Celebrar cada conquista com nossa equipe e parceiros é 

muito no importante;

 Os que fazem ou fizeram parte da empresa também farão 

parte de nossa história de crescimento e sucesso;

 Somos entusiastas apaixonados pelo que fazemos;

 A nossa busca constante do conhecimento tem sempre como 

meta entregar o que temos de melhor, e este melhor é 

nosso máximo;



MISSÃO, 
VISÃO E 
VALOR

Valor:

 A verdadeira alma da empresa está inserida em nosso 

estilo de vida sendo sempre prioridade na nossa empresa 

a qualidade de vida de todos nós;

 Os resultados são sempre mérito de uma equipe e devem 

ser partilhados e percebidos por todos;

 Falamos através de nossas ações, e nossos atos falarão por 

nós.



NOSSA 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICA

Maria da Paz Ferreira do Nascimento

Responsável Técnica

CRQ SP 04166235

 Carreira iniciada em 1984 como técnica em Química, 

Bacharel em Química (1991-UFRN) e Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas (1995-UFPE);

 Décadas de experiência como Professora e Pesquisadora 

em Laboratórios de Ensino e Pesquisa;

 Experiência em montagem de Laboratório de Ensino e 

Pesquisa em Química (Sergipe/ 1999/2005);

 Prêmios em artigos sobre Clima Organizacional e 

Metodologia de Controle de Material;



NOSSA 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICA

 Experiência em Compras Públicas na Indústria Naval, 

incluindo Produtos Químicos, tintas navais e insumos de 

fundição, entre outros materiais (2013-2017/AMRJ);

 Mais de duas dezenas de cursos de capacitação do 

Conselho Regional e de Instituições de Ensino nas áreas de 

Responsabilidade Técnica, Gestão de Resíduos e Ambiental 

(2020-2021);

 Experiência em elaboração de projetos e relatórios, com 

conhecimento técnico de diversos materiais devido 

experiência em elaboração de Termos de Referência na 

compra de materiais..



NOSSOS SERVIÇOS

AUDITORIA 
INTERNA

ASSESSORIA 
TÉCNICA

CONSULTORIA



FALE 
CONOSCO

CONTATO@MNCIENCIAEARTE.COM.BR

VISITE NOSSAS 
REDES

@mncienciaearte

www.mncienciaearte.com.br


