
UNIVATES
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

14h15min às 14h30min – Espaço para perguntas e 
debates

14h30min - Palestra: “NR-18 - Aspectos quanto à 
qualificação do PCMAT - Aspectos relacionados a 
responsabi l idades c iv i l ,  t rabalh is ta,  cr iminal ,  
administrativa, previdenciária e profissional decorrentes  
de acidentes e doenças relacionados às condições de 
trabalho na indústria da construção”
Palestrante:  Luísa Tânia Elesbão Rodrigues – Engª Civil e 
de Segurança do Trabalho, Advogada e Auditora Fiscal do 
Trabalho da SRTE - RS (aposentada), professora na 
UFRGS e PUCRS

15h30min às 15h45min - Espaço para perguntas e 
debates

15h45min às 16h - Intervalo para o café

16h - Palestra: “A importância dos projetos na gestão de 
segurança na construção civil”
Palestrante: Antônio Barata - Engenheiro de Segurança do 
Trabalho e Diretor da Worker

16h30min - Palestra: “A utilização segura da grua na 
indústria da construção civil”
Palestrante: Thiago Mendes - Técnico de Segurança - 
Sócio do Grupo Worker

17h - Palestra: “O uso do elevador de cremalheira com 
segurança na indústria da construção civil”
Palestrante: Paulo Valentin - Engo Civil - Sócio da Polimaq

17h30min às 18h - Espaço para perguntas e debates

18h - Encerramento do evento

Local de realização
Auditório do Prédio 16 da Univates - Lajeado/RS

Carga horária total: 5 horas 

Responsável: Professor Eduardo Becker Delwing

Inscrições
As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de 
Extensão e Pós-Graduação, sala 110 do Prédio 1, ou pelo 
site www.univates.br/eventos.
Obs.: O certificado de participação é gratuito e, a partir de 
sete dias da realização de todo o evento, pode ser impresso 
no site.

Informações
Secretaria de Extensão e Pós-Graduação, sala 110 do 
Prédio 1 da Univates, pelos telefones (51) 3714-7011 ou 
(51) 3714-7000, ramais 5209 e 5210, ou e-mail 
propex@univates.br.

Objetivos
Informar sobre riscos (graves e iminentes) e medidas de 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais na 
indústria da construção civil;
Qualificar quanto à aplicação da Norma Regulamentadora 
18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção, do Ministério do Trabalho e Emprego;
Apresentar boas práticas de prevenção aplicadas na 
segurança do trabalho na indústria da construção;
Alertar sobre as responsabilidades civil e criminal 
decorrentes de acidentes e doenças ocupacionais.

Público-alvo
Profissionais das áreas de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST): engenheiros de segurança do trabalho, médicos do 
trabalho, técnicos de segurança do trabalho, técnicos de 
enfermagem do trabalho;
Acadêmicos de cursos de Engenharia de Segurança do 
Trabalho;
Alunos de cursos técnicos de Segurança do Trabalho;
Gerentes, supervisores e mestres de obras;
Responsáveis por recursos humanos de empresas do 
setor.

Número de vagas: 120

Programação
Dia 20 de abril de 2012

13h - Abertura do Seminário - Eng. Seg. Eduardo Becker 
Delwing - Coordenador do Curso Engenharia de 
Segurança - Univates
Dr. Heron de Oliveira, Superintendente Regional do 
Trabalho e Emprego/RS 

13h30min - Palestra: “Risco Grave e Iminente, Prevenção, 
Gestão e Auditoria em SST na Indústria da Construção” 
Palestrante:  Roque Puiatti - Engenheiro de Segurança do 
Trabalho e Auditor Fiscal do Trabalho da SRTE - RS.

Seminário Técnico sobre  Segurança do Trabalho

na Indústria da Construção Civil
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