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CURSO   APLICAÇÃO DA NR 12 PELOS SINDICATOS

VITOR ARAÚJO FILGUEIRAS, doutor em Ciências Sociais (UFBA), 
pós-doutorando em Economia (UNICAMP), pesquisador no Centro 
de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da UNICAMP, 
auditor fiscal do Ministério do Trabalho, coordenador do grupo de 
pesquisa “Indicadores de Regulação do Emprego”.

LUIZ ALFREDO SCIENZA, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, 
engenheiro de segurança do trabalho, professor de graduação e pós-
graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O curso é compostos de 4 aulas, divididas em 2 turnos (das 8h30 às 
12h30 e das 14h às 18h) nos dias 14 e 15 de outubro de 2014.

INSTRUTORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROGRAMAÇÃO

Oferecer subsídios a trabalhadores e seus representantes para a 
aplicação da Norma Regulamentadora 12 nas empresas.

Capacitação de dirigentes sindicais, profissionais, assessores 
da área de saúde e trabalhadores dos setores industriais para 
identificar riscos, irregularidades e tomar medidas concernentes à 
garantia do cumprimento da NR 12 e preservação da integridade 
física dos trabalhadores.
Particularmente, pretende-se preparar os participantes para a 
adoção de medidas jurídicas concretas que reduzam ou eliminem 
riscos de acidentes nos locais de trabalho.

Aula 1  Conceitos fundamentais de risco, identificação e avaliação 
de riscos, princípios de segurança da NR 12, principais exigências 
da norma, frequência e gravidade dos acidentes registrados, 
máquinas mais perigosas e formas de prevenção de acidentes.
Aula 2  Principais riscos em máquinas e equipamentos; referências 
gerais e apreciação de acordo com as máquinas mais comuns e 
mais perigosas. O que olhar, como olhar e como avaliar os riscos e 
especificá-los.
Aula 3  Principais medidas de proteção de máquinas; referências 
gerais e medidas de acordo com as máquinas mais comuns e mais 
perigosas. O que exigir, como exigir e como avaliar a efetividade 
das medidas de proteção.
Aula 4  Elaboração de documentos técnicos e de petições 
administrativas e judiciais para paralisação de máquinas e 
equipamentos que engendram riscos graves à integridade física dos 
trabalhadores.

OBJETIVO GERAL

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 

Secretaria do Sindicato dos Químicos SP
Tel. (11) 3209.3811 – ramal 217
ou pelo e-mail: helanne.pereira@quimicosp.org.br


