
CURSO 
Descomplicando e Elaborando o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 

Aspectos Técnicos e Práticos 
 

Aprenda como adquirir uma renda fixa mensal elaborando e implantando o Programa de Gerenciamento 
de Riscos com base na nova NR-01 e ISO 45001. 
 
Alavanque sua carreira profissional em uma área que cresce de forma exponencial! 
 
O curso vai propiciar a você ensinamentos teóricos e práticos, bem como fornecer informações específicas 
para elaboração, implantação e gestão do Programa de Gerenciamento de Riscos.   

 
 

PROFESSOR EXPERT, FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA E ATUANTE NO MERCADO. 
 

CURSO FORMATADO COM BASE NO “MANUAL DA AIHA” (INTERNACIONAL) 
 
 
Curso atualizado com base na NR-01 e ISO 45001 (Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional ― 
Requisitos com orientação para uso) 
 

 Curso dias 16 e 17 de fevereiro  

 08 horas de carga horária 

 Aulas ao vivo que ficam gravadas para você; 

 Acesso à plataforma exclusiva; 

 Acompanha material completo; 

 Professor Expert, formado em Administração e Engenharia e atuante no mercado; 

 Certificado válido e reconhecido CREA/ART; 

 Atualizado com base na NR-01 e ISO 45001; 

 Grupo de WhatsApp com professor e turma. 
 

 



 
 
 
 
 
 
O curso vai propiciar a você ensinamentos teóricos e práticos, bem como fornecer informações para 
elaboração e gerenciamento do PGR de forma consistente.  
 
 
 
 
 
 
 
Além de todo material do curso, você terá acesso ao grupo de WhatsApp para monitoria e aula bônus sobre 
proteção auditiva, proteção respiratória e uso de EPIs.  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Módulo 1 - Introdução e apresentação  
No módulo I você vai estudar os conceitos e histórico sobre o gerenciamento de riscos nas organizações, bem 
como abordagem sobre gestão, processos, sistemas e subsistemas organizacionais. 
 
Módulo 2 - Evolução e ferramentas de gestão  
Aqui você vai estudar a evolução das normas de gestão de segurança e saúde ocupacional (BS 8800, OHSAS 
18001, ISO 45001), bem como conceitos sobre ferramentas de gestão.   
 
Módulo 3 - Ciclo PDCA e legislação aplicada   
No módulo III você vai estudar o ciclo PDCA, legislação aplicada e as ferramentas de gestão com base na NBR 
ABNT 31000 e 31010 – Gestão de riscos (matrizes de riscos, HAZOP, AIHA, FMEA, diagrama de Ishikawa, APP, 
entre outras). 
 
Módulo 4 - Programa de gerenciamento de riscos (PGR) e sua aplicação prática 
Aqui você vai estudar a aplicação prática do programa de gerenciamento de riscos (PGR), bem como sua 
estruturação e implantação nas organizações.  
 
Módulo 5 - Elaboração do Programa de gerenciamento de riscos (PGR)  
No módulo 5 você vai estudar a metodologia para elaboração do PGR e receber o “modelo” que adotamos 
no nosso cotidiano.   
 
MATERIAIS DO CURSO 
Modelo de PGR que utilizamos e adotamos em nossos clientes; 
Planilhas de ferramentas de gestão de riscos automatizadas; 
Modelo de orçamento; 
Informativos técnicos. 
 
OBJETIVO DO CURSO 
Capacitar e instruir os participantes no sentido de compreender a importância de uma abordagem sistêmica 
para realizar o gerenciamento de riscos, bem como apresentar metodologias e ferramentas para 
implementar e coordenar um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) com base na ISO 45001 – Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.   
  

https://cursos.operitoambiental.com.br/courses/curso-avaliacao-de-ruido-ambiental-nbr-101512020-6a-turma/


 
PARA QUEM É INDICADO? 

 Estudantes e Recém-Formados; 

 Profissionais Autônomos; 

 Profissionais de Segurança do Trabalho; 

 Funcionários Públicos; 

 Funcionários Celetistas; 

 Profissionais do Meio Ambiente; 

 Profissionais de Recursos Humanos; 

 Todos os Engenheiros. 
 
DATA DO CURSO  
Dias 16 e 17 de fevereiro de 2022.  
Horário das 18h30min às 22h30min pelo Horário de Brasília. 
 
 
VOCÊ AINDA LEVA 2 SUPER BÔNUS 
MENTORIA GRUPO DO WHATSAPP EXCLUSIVO 
AULA BÔNUS - Aula bônus sobre proteção auditiva, proteção respiratória e equipamentos de proteção 
individual.  
 
POR QUE EU DEVO FAZER O CURSO DESCOMPLICANDO E ELABORANDO O PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)? 
Porque você precisa estar preparado(a) para um mercado que cresce de forma exponencial.  
 
Ótima oportunidade para compreender e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) com 
base na nova NR-01 e ISO 45001 sobre gestão de riscos nas organizações. É de fundamental importância 
avaliar e entender processos e ferramentas de gestão para garantir a eficiência e eficácia do PGR. 
 
PROFESSOR DO CURSO: 
Curso ministrado pelo Eng. Me., Fábio Ribeiro (CREA Nº PR-159542/D), que possui 22 anos de experiência 
em Saúde e Segurança do Trabalho. Curso anotado sob ART CREA-PR nº 1720211275925. 
 
EMPRESA E PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CURSO: 
Professor Dr. Rafael Tímbola 
CREA-RS 184.469 
SANEAR Ambiental Engenharia e Treinamentos Ltda. 
OPA – O Perito Ambiental (CNPJ 37.349.023/0001-16) 
ART CREA-RS nº 11187373 
Florianópolis, janeiro de 2022. 
 
CONTATOS: 
WhatsApp: (54) 9 9949-1829 Rafael 
contato@sanearambiental.com.br 
contato@operitoambiental.com.br 
www.cursos.operitoambiental.com.br  
www.sanearambiental.com.br  
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