
Curso de Multiplicadores em Análise de Acidentes de 
Trabalho  

 
1. Objetivos: capacitar profissionais do setor público, de empresas e de entidades que atuam na 

investigação, análise e prevenção de acidentes. Aprimorar a compreensão e atualizar as 
abordagens sobre as concepções de Acidentes do Trabalho de modo a ultrapassar a visão 
tradicional predominante do erro humano, abordagem esta que reduz o fenômeno e restringe 
o alcance das ações preventivas. Apresentar casos da realidade regional e o MODELO DE 
ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO, MAPA que foi sendo desenvolvido pela 
equipe da pesquisa “Ações interinstitucionais para o diagnóstico e prevenção de acidentes do 
trabalho: aprimoramento de uma proposta para a Região de Piracicaba” (FAPESP 06/51684-3).  
 

2. Público Alvo  
o Técnicos do CEREST Piracicaba e de equipes de vigilância em ST na área de abrangência 
do CEREST Piracicaba;  
o Técnicos das empresas;  
o Auditores Fiscais da gerencia Regional do MTE Piracicaba  
o Auditores técnicos do INSS Gerencia Regional Piracicaba 

 Faculdade de Saúde Pública – FSP e FMB - UNESP Botucatu  
 

3. Material didático e metodologia do curso: Leituras de textos conceituais, trabalhos em grupo. 
Apresentação de casos. Aulas expositivas, uso de computador para acesso ao material 
disponível na plataforma Moodle da UNESP.  

 Carga horária: 30 hs aula 

 Horário: 8: 00h - 16:30min. 

 Carga horária: 30 horas.  
4. Local: sala multi-mídia da ESALQ.   
5. Eventuais despesas de deslocamento, material didático e salas correrão por conta do CEREST 

Piracicaba. 
 

6. Promoção e Certificado 
 

Curso de extensão a ser fornecido pela Faculdade de Saúde Pública da USP - Depto de 
Saúde Ambiental  como atividade complementar do “Fórum Acidentes de Trabalho 
Análise Prevenção e aspectos associados” – que tem como objetivo ser espaço de 
educação continuada em análise e prevenção de acidentes – Processo 2009.1.760.06.4 

  

 Critérios de aprovação e obtenção do certificado: Presença mínima em 75% da 
carga horária; participação efetiva em atividades e obtenção de aprovação em 
avaliação ao final do curso.  

 
7. Professores Responsáveis:   

 

Prof. Dr. Ildeberto Muniz Almeida – Faculdade de Medicina de Botucatu 
Prof. Dr. Rodolfo Andrade Gouveia Vilela – Faculdade de Saúde Pública  - USP 
  


