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FORMAÇÃO PARA COMPONENTES DA CIPA 

(De acordo com a NR5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

 

OBJETIVO: 

O treinamento tem como finalidade educar para a prática de Segurança do Trabalho, focando a 

necessidade de se implantar uma estrutura voltada à prevenção, capaz de nortear os riscos de 

acidentes nas atividades do trabalho. 

Neste sentido, a metodologia foi desenvolvida em atendimento ao currículo básico para o curso de 

componentes da CIPA, conforme a NR5. 

Proporcionar aos alunos conhecimentos básicos sobre Prevenção, Combate a Incêndio e Primeiros 

Socorros.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens”:  

a. estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo 

produtivo;  

b. metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho; 

c. noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na 

empresa;  

d. noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e medidas de prevenção;  

e. noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho;  

f.  princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;  

g. organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão.”  

 

Conteúdo Programático segundo anexo III (NR5) 

 Riscos Ambientais 

 Introdução à Segurança do Trabalho 

 Inspeção e Segurança 

 Investigação de Acidentes 

 Análise dos Acidentes 

 Campanhas de Segurança 

 Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 Princípios Básicos da Prevenção de Incêndios 

 Estudo da NR5  

 Reunião da CIPA 

 Primeiros Socorros 

 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

 05 folhas de cartolina  

 03 tesouras sem ponta 

 03 Kit´s  com 12 canetinhas  
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PÚBLICO ALVO:    Representantes do empregador e dos empregados. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 Horas. 

OBRIGATORIEDADE:   NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

Nº DE PARTICIPANTES:  todos os eleitos. 

CERTIFICAÇÃO:   Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de  

     no mínimo 6,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


