Cursos in-company
PPRPS - Programa de Prevenção de Riscos em Prensas
e Similares

Objetivo:
Conscientizar operadores de prensas quanto aos riscos no manuseio de prensas e similares, a fim de garantir
proteção adequada à integridade física e à saúde de todos os trabalhadores envolvidos com as diversas
formas e etapas de uso das prensas ou de equipamentos similares.
O curso foi estruturado tendo como base a Convenção Coletiva de Melhoria das Condições de Trabalho em
Prensas e Equipamentos Similares, Injetoras de Plástico e Tratamento Galvânico de Superfícies nas
Indústrias Metalúrgicas no Estado de São Paulo – Anexo 2, de 21 de agosto de 2008 e a Norma
Regulamentadora NR-1 pertinente a essa convenção.
Pré-requisito dos alunos: escolaridade mínima 5ª Série do Ensino Fundamental e idade mínima 18 anos.
Duração: 8 horas, distribuídas em 2 dias de 4h ou 1 dia de 8h.
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 e
capacitação didática.
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.
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Conteúdo:
Conhecimentos
1.

Objetivos do curso;

10. Lista de checagem de montagem (check-list);

2.

Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e
Similares

11. Responsabilidades do operador;

3.

Tipos de prensas e equipamentos similares

13. Sistemas de retenção mecânica;

4.

Princípios de funcionamento e EPI’s a serem
usados.

14. Manutenção;

5.

Sistema de alimentação;

6.

Sistemas de proteção;

16. Primeiros Socorros para casos de acidente de
trabalho grave ou mutilações;

7.

Possibilidades de falhas em prensas e
equipamentos similares;

17. Locais de atendimento especializados no Estado de
SP;

8.

Tipos de estampos e matrizes e os meios de afixálos às prensas e equipamentos similares;

18. Interação com a CIPA;

9.

Riscos e responsabilidades no manuseio, troca,
movimentação, armazenagem dos estampos e
matrizes;

12. Responsabilidades da chefia imediata;

15. Convenção Coletiva de Trabalho Ind. Metalúrgica;

19. Aula prática.

Capacidades Técnicas





Reconhecer dados do PPRPS;
Identificar tipos de prensas e equipamentos similares;
Fixar estampos e matrizes em prensas e equipamenetos
similares;
Elaborar lista de checagem de montagem e prevenção;





Executar manutenção em prensas e equipamentos similares;
Executar procedimentos de primeiros socorros em casos de
acidentes de trabalho;
Aplicar procedimentos para prevenção de acidentes em
prensas.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:






Trabalhar em equipe;
Prever conseqüências;
Ser analítico;
Ser detalhista quanto ao funcionamento de prensas, avaliando as condições de segurança;
Ser pró-ativo na eliminação das condições inseguras.

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) 2461-6788

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
Site: guarulhos.sp.senai.br
www.sp.senai.br/redessociais
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