CURSO
GERENCIADOR DE NR 12
Objetivo:
Abordar o módulo GERENCIAMENTO, o qual trata a norma em si, mas principalmente como
implantar e manter a organização dentro das exigências normativas.
Este treinamento vai municiar os participantes a estruturarem o projeto de implantação e o
programa de manutenção da NR12 com base em:
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTe (especialmente NR12) e
mais:
 Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis (ABNT NBR);
 Normas Técnicas Internacionalmente aceitas (especialmente as normas da Comunidade
Européia – EN), na ausência ou inaplicabilidade das normas ABNT NBR e de normas
internacionais oficiais;
 Normas Técnicas Internacionais sendo o Brasil signatário (ISO, IEC), na ausência ou
inaplicabilidade das Normas Técnicas Brasileiras;
 Padrões do INPAME (Instituto Nacional de Prevenção aos Acidentes em Máquinas e
Equipamentos).
Programa:
 História da NR12 – interesses do empregador e empregado;
 Iniciativas em tripartite;
 Estatisticas de acidentes no Brasil;
 Objetivos da NR12;
 Categorias de máquinas e equipamentos;
 Exigências normativas;
 Revisão de conceitos de segurança;
 Conteúdo da norma, leitura e interpretação dos principais destaques;
 Anexos da norma
 Estrutura de implantação - recomendações gerais;
 Comitê multifuncional;
 PDCA da NR12;
 Auditoria (simulado) - prática de conceitos, referências normativas, constatações e
recomendações.
Público Alvo:
Engenheiros, Supervisores e Gerentes de Produção e de Manutenção, Técnico de Segurança do
Trabalho; Compradores e vendedores de máquinas, equipamentos, acessórios e dispositivos
de proteção coletiva.
Metodologia:
Aula teórica, com uma atividade prática de análise de riscos (simulado de auditoria),
permitindo aos participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos
apresentados.

Facilitador: Eng. MANOEL GALVÃO
Engenheiro Mecânico; Auditor Líder na norma ISO 9001; auditor do INPAME(segurança de
máquinas e equipamentos NR-12), Green Belt (6 Sigma). Experiente na liderança de equipes de
produção, qualidade e manutenção. Experiência na condução de projetos de melhoria
contínua Six Sigma, Kaizen, SMED e Implantação de Lean Manufacturing. Atua na supervisão
de produção em indústria no PIM. Coordena projetos de Inovação e Sustentabilidade e
metodologias voltadas a Excelência Operacional. Experiência na coordenação do Prêmio
Qualidade do Amazonas 2013.
Carga Horária:
12 horas
Agenda:
11 a 13/12/17 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 330,00 (Trezentos e Trinta reais) ou 3x R$ 121,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
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

