CURSO
NR – 12 SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ATUALIZAÇÃO
Objetivo:
Habilitar todos da área de segurança do trabalho, operação e manutenção para o atendimento aos principais
pontos exigidos pela nova NR-12, na identificação dos riscos, tipos de proteção, cuidados, inspeções, operação
segura do equipamento e da capacitação dos operadores.
Programa:
 Princípios e Objetivos;
 Termos e Definições;
 Arranjo físico e instalações;
 Instalações e dispositivos elétricos;
 Dispositivos de partida, acionamento e parada;
 Sistemas de segurança;
 Dispositivos de parada de emergência;
 Meios de acesso permanentes;
 Componentes pressurizados;
 Transportadores de materiais;
 Riscos adicionais;
 Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos;
 Procedimentos de trabalho e segurança;
 Outros requisitos específicos de segurança;
 Disposições finais.
Público-alvo:
Operadores, mantenedores, supervisores e técnicos.
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos modernos e práticas
baseadas na realidade. A aprendizagem será reforçada por dinâmicas de grupo e exercícios, permitindo aos
participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Facilitador: ROMÁN EUGÊNIO CALFAS
Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Produção; Graduado em Engenharia
Elétrica (UFAM); Especialista em TPM; Black Belt Six Sigma; Instrutor de treinamentos voltados para
Produtividade, Qualidade e Segurança; Instrutor de NR 10, SEP e NR 12. Mais de 20 anos de experiência em
empresas como LG, 3M, Coca-Cola, Heiniken, atuando em Gestão e Manutenção de Ativos, implantando
programa TPM, realizando projetos de six sigma e realizando treinamentos.
Carga Horária:
16 horas
Agenda:
11/02/17 – Sábado – Horário: 8h às 17h.
Investimento:
R$ 170,00 (Cento e setenta reais) ou 3x R$ 62,00 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: 3234-4846 / 3622-8704 / 3622-8724 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / vendas1@qualynorte.com.br / vendas2@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

