Comissão Interna De Prevenção De Acidentes
NR 5 -CIPA

Descrição
Capacita os trabalhadores da indústria, membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e
empregados indicados pelo empregador em temas relacionados à prevenção de acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais, de acordo com os requisitos e exigências contidas na NR-5. É disponibilizado para
as indústrias nas modalidades aberto e in company, mediante consulta.
Características
Este curso foi criado com o objetivo de que o aluno adquira uma base de como funciona a comissão (CIPA)
numa empresa ou instituição, desde as suas atribuições legais, estrutura, objetivos, etc., ou seja, a
essência desta norma: como evitar/prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho.
Objetivos
Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá o básico da norma NR5; CIPA: o que é e
suas atribuições legais; estrutura organizacional da CIPA numa empresa; resumo das atribuições legais
dos membros da CIPA; objetivos da norma; acidentes de trabalho; constituição, organização, atribuições,
funcionamento e treinamento da comissão; processo eleitoral; contratantes, contratadas e disposições
finais; uso do PDCA na CIPA; plano de ação da CIPA; Mapa de risco; Anexos
Conteúdo
- CIPA - O que é e suas atribuições legais. - Como é a estrutura organizacional de uma CIPA numa empresa?
- Resumo das atribuições legais dos membros da CIPA. - Objetivos da Norma - Acidentes de Trabalho Constituição da Comissão - Organização da Comissão - Atribuições da Comissão - Funcionamento da
Comissão - Treinamento da Comissão - Processo Eleitoral (Eleição da Comissão) - Contratantes,
Contratadas e Disposições Finais - Uso do PDCA na CIPA - Uso do 5W2H para o Plano de Ação na CIPA Mapa de Risco - Anexo - QUADRO I - Dimensionamento de CIPA - Anexo - QUADRO II - Agrupamento pelo
CNAE - Anexo - QUADRO III - CNAE com o Dimensionamento de CIPA - Anexo - Modelos de Documentos

Público Alvo
Curso indicado para estudantes e profissionais interessados em segurança do trabalho; programa 5s, NR12,
entre outros.
Certificação
Será emitido um certificado para cada participante do curso, contendo seu nome, as horas/ aulas
cumpridas pelo aluno, e no verso o conteúdo programático. Além o aluno pode efetuar exame teórico para
a obtenção de Certificado.
Incluido
Certificado e Credencial.
Informações
Pré-requisitos: não há pré-requisitos para esse curso, sugere-se ter Ensino Médio completo (não
obrigatório).
Carga Horária
20 horas (15 horas teóricas e 5 horas práticas)
Validade
1 anos

