
VISITAS TÉCNICAS MOVIMENTAM O CURSO TÉCNICO EM  

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

No dia 25 de junho de 2018, os alunos do Curso Técnico em Segurança 

do Trabalho (TST) participaram de uma visita técnica a Madeireira Rio Claro, 

localizada no município de Rio Azul-PR. Tal atividade extra classe, realizada em 

contraturno, teve como objetivo complementar os conhecimentos construídos 

durante o semestre letivo na disciplina de Processo Industrial e Segurança. 

Estavam presentes alunos de todas as turmas do curso, acompanhados 

da professora Maria Isabel Coltro Crovador, Professor Antonio César Remes e 

Professora Rosangela Calliari.  

 

 

Alunos do Curso Segurança do Trabalho em visita na Madeireira Rio Claro 

 

Durante a visita foi possível conhecer um pouco da história da Madeireira 

Rio Claro, seus produtos e mercados, seu processo produtivo e como se dá a 

aplicação prática de diversos conteúdos de segurança do trabalho. 

Com relação aos assuntos pertinentes à disciplina de Processo Industrial 

e Segurança, os alunos puderam visualizar na prática a aplicação das normas: NR 

13 – Caldeiras e vasos de pressão, NR 11 – Transporte, movimentação, 

armazenagem e manuseio de materiais, NR 12 – Máquinas e equipamentos e NR 26 

– Sinalização de Segurança. Foi possível conhecer ainda o sistema de proteção e 



combate a incêndios da empresa, funcionamento da brigada de incêndio, controle de 

qualidade, certificações, programa 5S, dentre outros. 

Outra visita técnica que movimentou os alunos, agora somente do 

primeiro e segundo semestres do curso de TST, aconteceu no dia 09 de julho de 

2018, na Yazaki Autoparts do Brasil Ltda, localizada no município de Irati-PR. 

Acompanhados da professora Maria Isabel Coltro Crovador e da Professora 

Elisandra Laroca Demeterko, os alunos puderam conhecer um pouco da história da 

Yazaki, mais especificamente da planta de Irati, seus produtos e mercados, 

tecnologias e processo produtivo, bem como a aplicação prática da segurança do 

trabalho no cotidiano fabril. 

 

 

Alunos e professoras diante do portão de entrada da Yazaki 

 

Com relação aos assuntos pertinentes à disciplina de Processo Industrial 

e Segurança, os alunos puderam visualizar na prática a aplicação dos conteúdos 

relativos a processos industriais; normas: NR 11 – Transporte, movimentação, 

armazenagem e manuseio de materiais, NR 12 – Máquinas e equipamentos e NR 26 

– Sinalização de Segurança.  

Além disso, conheceu-se também a organização geral da segurança do 

trabalho na empresa, integração de segurança, composição do SESMT (Serviço 

Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) e CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), regras de segurança, Equipamentos 

de proteção individual (EPI), o sistema de proteção e combate a incêndios da 



empresa, funcionamento da brigada de incêndio, cultura de segurança, controles 

gerenciais para a segurança do trabalho, controle de qualidade, certificações e 

programas de gestão. 

Para a professora Maria Isabel, a realização de visitas técnicas como 

essas “são de grande valia para complementação do processo de ensino-

aprendizagem”.  

 


