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 SEGURANÇA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  

 

OBJETIVO: 

 

Habilitar o operador para o trabalho seguro, apresentar técnicas, princípios 

fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física e 

estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas 

fases de projeto, bem como a conscientização dos colaboradores sobre os requisitos de 

segurança “durante” a utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Descrição e identificação dos riscos e proteção de segurança 

 Utilização e funcionamento de proteções 

 Princípio de segurança para máquinas e equipamentos 

 Método de trabalho seguro 

 Segurança e saúde do trabalhador 

 Medidas de controle dos riscos: 

 Equipamentos de proteção coletiva 

 Equipamentos de proteção individual 

 Instalações e dispositivos elétricos 

 Inspeção de regulagem e manutenção com segurança 

 Segurança no trabalho a quente 

 Manuais e responsabilidades do empregado e empregador 

 Ergonomia 

 Estudo da “NR 12” 
 X 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

Todos os equipamentos de proteção individual necessários para a o trabalho. 

 

 

PÚBLICO ALVO: Treinamento para produção e manutenção, bem como também para 

representantes da administração e engenheiros, pois estes irão melhor entender a necessidade da 

implantação Equipamentos de proteção coletiva e individual. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 12 Horas. 

Nº DE PARTICIPANTES: 15. 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0. 
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 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. 


