Cursos in-company
Segurança em Atividades com Máquina Injetora de
Materiais Plásticos (NR12 e CCT)

Objetivo:
Desenvolver competências para que os operadores trabalhem com segurança em atividades com Máquina
Injetora de Materiais Plásticos, nos termos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho Indústrias de
Material Plástico (SP) e da Norma Regulamentadora NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos.
Pré-requisito dos alunos: escolaridade mínima 6ª Série do Ensino Fundamental e idade mínima 18 anos.
Duração: 16 horas, distribuídas em 2 dias de 8h ou 4 dias de 4h.
Organização das turmas: máximo de 16 alunos por turma.
Critérios de certificação: frequência de 100% e nota final mínima 80.
Competência dos instrutores:
O SENAI-SP conta com corpo docente altamente competente: formação técnica ou superior, experiência,
credenciamento pela CPN, capacitação didática específica.
Recursos e estratégias didáticos:


O SENAI provê para cada aluno: apostila, cópia da NR12, cópia da convenção coletiva e anexos da CCT.



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, máquina(s)
injetora(s) e EPIs para prática. Conforme itens 12.138 e 12.141 da NR12, a empresa deverá indicar
funcionário responsável pela supervisão do curso.



O instrutor utilizará estratégias como: exposição dialogada com projeção de slides em Powerpoint, vídeos
e simuladores em Adobe Flash, leitura dirigida, prática de oficina (análise e preenchimento dos anexos I e
II da CCT) e avaliações com instrumento dissertativo com consulta e instrumento de múltipla escolha sem
consulta.
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Conteúdo:
Conhecimentos
1.

NR-12 e Convenções Coletivas:
1.1. Histórico da segurança em injetoras de materiais
plásticos;
1.2. Normas e Leis associadas: Normas
regulamentadoras, Normas ABNT, Direitos e
deveres do trabalhador e empregador.
1.3. Máquinas e equipamentos intrinsecamente
seguros e a prova de burla;
1.4. Apreciação de riscos;
1.5. Injetoras de Material Plástico.

2.

Descrição e funcionamento:
2.1. Injetora de Plástico Hidráulica: Convencional;
Grande porte (Especial); Fechamento vertical;
Carrossel; Multiestações;
2.2. Injetora de Plástico Elétrica;
2.3. Injetora de Plástico Híbrida.

3.

Apreciação de riscos em injetoras:
3.1. Principais áreas de perigo;
3.2. Riscos na operação e outras atividades;
3.3. Medidas e dispositivos de segurança para injetoras
Elétricas e hidráulicas de comando manual;

3.4. Proteções (Anexo IX da NR-12 e CCT);
3.5. Exigências mínimas: NR-10, NR-12, NBR 13.536, NBR
NM-ISO 13.852:2003, NBR 13.757;
3.6. Demonstração prática dos perigos e dispositivos de
segurança.
4. Trabalho Seguro em:
4.1. Injetora de Plástico Hidráulica: Convencional;
Fechamento vertical; Periféricos; Injetoras de comando
manual;
4.2. Injetora de Plástico Elétrica;
4.3. Injetora de Plástico Híbrida.
5. Procedimentos:
5.1. Procedimentos de Trabalho e Segurança nas atividades
com injetoras de materiais plásticos;
5.2. Inspeção de pré-uso (Checklist);
5.3. Ordem de Serviço – OS, para atividades de risco;
5.4. Checklists para CCT.
6. Prazos para adequação de máquinas e equipamentos:
6.1. Novas;
6.2. Usadas;
6.3. Outros prazos relacionados nos anexos.

Capacidades Técnicas









Relatar histórico das Normas Regulamentadoras e das
Convenções Coletivas;
Localizar informações na NR-12;
Localizar informações nas Convenções Coletivas;
Relacionar Informações das Convenções Coletivas, da
NR-12 e seu anexo IX, com as Máquinas Injetoras;
Relacionar NR-12 com outras normas;
Identificar os riscos associados a cada máquina,
equipamentos e periféricos;
Identificar ações para o cumprimento da NR-12 e
Convenções Coletivas;
Elaborar programas de capacitação;










Aplicar princípios de segurança das máquinas, equipamentos
e periféricos;
Reconhecer as proteções para riscos específicos;
Identificar as proteções para riscos específicos;
Identificar proteções para riscos mecânicos, elétricos,
químicos, físicos e ergonômicos;
Desenvolver procedimento de trabalho seguro;
Conceituar “Permissão de Trabalho”;
Criar procedimento de bloqueio da máquina ou equipamento
para as atividades de limpeza, manutenção e inspeção;
Propor medidas diante de falhas nas proteções.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:


Demonstrar capacidade de análise; Ter atenção a detalhes; Demonstrar senso de organização.

Entre em contato com nossa equipe de relacionamento com a indústria:
Guarulhos e Mairiporã:
Vagner Assumpção Peixoto
Fone: (11) 2461-6771
E-mail: vpeixoto@sp.senai.br

Susane Schmieg
Fone: (11) 2461-6770
E-mail: susi@sp.senai.br

Wesley Tomaz Gomes Dos Reis
Fone: (11) 2461-6788
E-mail: wreis@sp.senai.br

Marisley Moreno Nunes
Fone: (11) 2461-6788
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
Site: guarulhos.sp.senai.br
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