CURSO
NR – 12 SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Objetivo:
Conscientizar os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas
e equipamentos sobre os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos
desta norma, para a prevenção de acidentes e doenças.
Conteúdo Programático:
 Descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções específicas
contra cada um deles;
 Funcionamento das proteções: como e por que devem ser usadas;
 Como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e por quem, sendo na maioria dos casos,
somente o pessoal de inspeção ou manutenção;
 O que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi danificada ou se perdeu sua função,
deixando de garantir uma segurança adequada;
 Os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento;
 Segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes;
 Método de trabalho seguro;
 Permissão de trabalho; e
 Sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção,
limpeza, lubrificação e manutenção.
Público-alvo:
Operadores, mantenedores, supervisores e técnicos.
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com exercícios e cases, permitindo aos
participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Facilitador: ROBSON SANTOS DA SILVA
Engenheiro Mecânico, com Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, Ergonomia e Controle de
Sistemas Robóticos. Experiência na implantação e adequação da NR-12 (análise de risco, inventário, capacitação de
funcionários e gerenciamento de todo o projeto). Mais de 10 anos de experiência em atividades como: Emissão de
laudos e parecer técnico (insalubridade e periculosidade); Investigação, análise, acompanhamento e registro de
acidentes; Desenvolvimento de projetos relacionados à ergonomia, ruídos e conforto térmico, bem como todo o
processo referente à segurança do trabalho, atendendo às NR’s aplicáveis.
Carga Horária:
8 horas
Agenda:
28 e 29/08/17 – Horário: 18h00 às 22h00
Investimento:
R$ 180,00 (Cento e oitenta reais) ou 3x R$ 66,00 nos cartões VISA, MASTERCARD e ELO.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3622-8704 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

