Cursos in-company
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

A qualidade SENAI na formação da sua equipe de Cipeiros:
O SENAI é parceiro da indústria no cumprimento da legislação trabalhista e na formação de uma CIPA com
gestão atuante e responsável, apta a lidar com os desafios do trabalho com pessoas e as necessidades
produtivas das empresas.
Nossos instrutores possuem qualificação de nível técnico, têm larga experiência em Segurança do Trabalho e
capacitação de pessoas. O material didático é composto de livro e apresentação multimídia (slides e filmes),
elaborados por especialistas, com visual atrativo e de fácil assimilação. Além disso, durante o curso são
realizados estudos de caso, exercícios e avaliações, consolidando conhecimentos, habilidades e atitudes.

Os integrantes da CIPA estarão aptos a:


Interpretar a Norma Regulamentadora NR-5;



Caracterizar Acidente no Trabalho;



Elaborar medidas de controle de riscos;



Identificar riscos de acidente e condições inadequadas de trabalho;



Identificar causas de doenças e acidentes no trabalho;



Propor ações preventivas;



Elaborar pauta de reunião e cronograma de ações e eventos;



Adotar atitudes prevencionistas acerca da AIDS.

Requisitos:


Para certificação é obrigatória frequência em 100% das 20h de aula e nota final mínima 80.



O curso pode ser realizado em indústrias de qualquer porte.



Os alunos devem ter idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima 5º série do Ensino Fundamental.

Duração:
20 horas, distribuídas em 5 dias ou 2 dias e meio.

Versão 16/09/2015

Conteúdo do curso:


Noções de legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho (3h)
o
o



Princípios gerais de higiene no trabalho e de medidas de controle dos riscos (3h)
o
o



Higiene no trabalho – Conceito;
Medidas de controle e proteção dos riscos.

Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo (2h)
o
o



Acidente no trabalho – Conceitos legal e prevencionista;
Doenças profissionais e do trabalho - Conceito.

Processo de Trabalho;
Riscos Ambientais.

Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho (4h)
o
o

Identificação das causas de doenças e acidentes no trabalho;
Verificação de segurança.



Noções sobre acidentes e de doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos na empresa (2h)



Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão (4h)
o
o
o



Norma Regulamentadora NR 5;
Portaria nº 09;
Benefícios previdenciários para o acidentado.

Noções sobre a AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (2h)
o
o

Formas de transmissão;
Prevenção.

Recursos e estratégias didáticos:


O SENAI provê apostila para cada aluno.



A empresa deverá prover sala de aula com ventilação, iluminação e mobiliário adequados, quadro branco
ou flip-chart, datashow, computador com leitor de DVD e entrada USB para pen-drive. Também deve
disponibilizar o ambiente fabril para que o instrutor realize visita técnica-didática com os alunos durante o
curso.

Entre em contato com nossa equipe de relacionamento com a indústria:

Guarulhos e Mairiporã:
Vagner Assumpção Peixoto

Susane Schmieg

Wesley Tomaz Gomes Dos Reis

Marisley Moreno Nunes

Fone: (11) 2461-6771

Fone: (11) 2461-6770

Fone: (11) 2461-6788

Fone: (11) 2461-6769

E-mail: vpeixoto@sp.senai.br

E-mail: susi@sp.senai.br

E-mail: wreis@sp.senai.br

E-mail: marisley.nunes@sp.senai.br

Arujá e Santa Isabel:
Valter Xavier de Abreu
Fone: (11) 4653-3672
E-mail: vxabreu@sp.senai.br

Escola SENAI “Hermenegildo Campos de Almeida”
Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 601 Jd. Paraventi Guarulhos SP
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