
 

 

CURSO: 
 

NR-12 – SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(Online ao Vivo) 

Objetivo: 
Habilitar os participantes 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. 

Conteúdo Programático: 
 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: 
Trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em 
máquinas e quipamentos. 

Metodologia: 
Exposição dialogada dos temas, reforçada por exercícios. Apresentação de conceitos e 
ferramentas de forma interativa, utilizando a experiência dos participantes e uso de problemas 
reais para reflexão, análise das situações e discussão de dicas práticas. 

Carga Horária: 
8 horas 

Período e Horário: 
24/04/21, de 08h às 17h 

Possíveis Facilitadores: PABLO MARIA DA SILVA 
 
Engenheiro Mecânico, Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão 
Ambiental; Pós-Graduando em Ergonomia; Experiência como Gerente e Coordenador de SMS, 
atuando no sistema de gestão integrada (Segurança, Meio Ambiente, Saúde e 
Responsabilidade Social); Atuou como Gestor de obras em grandes projetos em empresas 
como Reman, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Petrobras (Urucu); Auditor em NR-12 
pelo INPAME (Instituto Nacional de Proteção em Máquinas e Equipamentos). 
 
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. 

Investimento por Participante: 
R$ 155,00 (Cento e cinquenta e cinco reais) ou 3X de R$ 57,00 nos cartões Visa, MasterCard, 
Visa Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária e Cartão de Crédito. 
Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Transferência Bancária ou Cartão de Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado; 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, ressaltando 
que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 
* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 95%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 



 

 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


