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Resumo: 

Diante da escassa oferta de locais ou instalações apropriadas à realização de 

cursos e treinamentos em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), debate-se muito 

nos dias atuais sobre possíveis alternativas que contribuiriam para o atendimento de 

expressivas demandas de capacitação requeridas no contexto atual. Estes cursos 

destinam-se a preparar trabalhadores para a execução de atividades laborais 

consideradas perigosas, ou que contenham riscos específicos durante algumas 

operações. Atividades tais como entrada em espaços confinados, trabalhos em 

altura, manuseio de materiais perigosos ou trabalhos em sistemas energizados são 

alguns exemplos mais comuns de trabalhos perigosos, e implicam na 

obrigatoriedade de treinamentos específicos, como forma de melhor qualificar os 

trabalhadores para o enfrentamento destas ameaças inerentes ao seu trabalho, 

prevenindo assim acidentes e evitando mortes e outras perdas de ordem material. 

Treinamento de segurança para diversas atividades de trabalho são exigências 

legais e previstas pela legislação específica. Este projeto traz como principal 

objetivo a proposta de uma estrutura diferenciada para realização de treinamentos 

práticos em SST, que atendam as principais áreas da capacitação exigidas pelas 

normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Sugerese então a construção da 

Unidade Itinerante de Treinamentos em Segurança do Trabalho - UNIT-SEG. 

Pretende-se com isto, incorporar a idéia deste projeto ao já existente programa 

Senac Móvel, que leva inúmeras capacitações, à diversas comunidades distantes 

em todo o Brasil. A UNIT-SEG se propõe a atuar em  um segmento específico do 

mercado, desenvolvendo programas de treinamentos exclusivos e totalmente 

dedicados à área de saúde e segurança do trabalho, de forma a atender as 

demandas existentes no mercado e atuando em todas as regiões do nosso estado e 

do país. A partir da revisão bibliográfica, e das investigações realizadas, os 

resultados encontrados demonstraram que seria tecnicamente possível a 

construção de uma unidade móvel itinerante dedicada exclusivamente a 

treinamentos e cursos práticos de segurança do trabalho, no entanto estudos mais 

detalhados seriam necessários para conferir viabilidade econômica ao negócio.  

 

  


