


Contribuir para 
formação de 
uma cultura em 
SST

Apoiar a 
empresa no

cumprimento 
legal

Desenvolver 
competências 
de gestão para 
SST.

Estimular uma 
postura 

preventiva nos 
trabalhadores

DESAFIOS



DIFERENCIAIS

Especialistas em SST referência no 
mercado

Coordenadores pedagógicos

Protagonismo do aluno no processo de 
aprendizagem

Uso de metodologias ativas e gamificação

Conteúdos sucintos, atualizados e 
relacionados à prática

Plataforma educacional com guarda e 
rastreabilidade dos dados

Uso de Microlearning e de tecnologia na 
educação

Conteúdos aplicáveis

Soluções customizadas

Avaliação em 3 níveis (satisfação, 
aprendizagem e aplicação de conteúdo)



SOLUÇÕES PARA EMPRESAS

Núcleo em 
capacitação 
em NRs

Gestão em 
SST

Programas 
Educacionais

• Polos nas principais cidades do interior

• Professores referência nacional



Núcleo em capacitação em NRs
Turmas in company

Conteúdos contextualizados

Adequação da distribuição da 
carga horária

Gamificação

Instrutores qualificados

Acompanhamento pedagógico

Cursos:

NR 23
NR 33
NR 35

NR 01
NR 05
NR 10
NR 06

NR 20
NR 33
NR 35

Presenciais Semipresenciais A distância (EAD)



Modelo de atuação para
cursos de NR semipresenciais

Até 60 alunos com acessos 
individuais a plataforma 
educacional do SESI.
Alunos em período de capacitação 
previamente definida.

ETAPA EAD

Tutoria Assíncrona (Dúvidas)

Plantões pré-determinados

Resposta a Fórum com 
perguntas provocativas

Professor-tutor com perfil 
conforme cada NR

Avaliação e controle de 
Frequência eletrônicos

Relatório nominal 
com participação e
Desempenho dos 
alunos.

Caso a empresa opte por 
realizar a parte prática 
com Profissional interno, 
o SESI compromete-se 
em emitir uma 
declaração da parte 
teórica realizada, sendo a 
emissão do certificado 
final de responsabilidade 
da empresa.

ETAPA PRESENCIAL

Turmas de 15 a 20 alunos. 
Avaliação prática.

Certificado com a 
carga horária total, 
emitido pelo SESI



Gestão em SST

Cursos de Gestão de Afastamentos

Metodologia desenvolvida pelo CIS

Conteúdo prático e aplicável

Professores referência no Brasil

Certificações

Foco na melhoria da performance profissional

Cada ano, um novo curso é lançado

Cursos práticos e vivenciais

Formato híbrido

Professores referência no Brasil



Programas Educacionais

Ações Educativas para Programas Legais 
(PPRA, PCMSO, SIPAT) 

Educação Corporativa em SST

Soluções customizadas

Palestras

Cursos a distancia (EAD)

Uso de gamificação

Professores referência no Brasil

Trilhas com ações educativas para o 
desenvolvimento de uma cultura em SST



Programas Educacionais

Indicadores de 
Resultados

Indicadores de 
Comportamento

Trilha de 
desenvolvimento

Educação Corporativa em SST:
Ações educativas para promover uma cultura de SST na empresa

Baseado na metodologia SESI de 
Educação Corporativa, na Metodologia 
SESI de Sistema de Gestão e na Curva de Bradley



Programas Educacionais
Educação Corporativa em SST:
Ações educativas para promover uma cultura de SST na empresa

Baseado na metodologia SESI de 
Educação Corporativa, na Metodologia 
SESI de Sistema de Gestão e na Curva de Bradley

* Análise documental
* Entrevistas
* Alinhamento dos desafios
* Definição dos indicadores (resultado e 
comportamental)
* Workshop para construção da trilha de 
desenvolvimento
* Saída > programa com indicadores, trilha 
e forma de monitoramento.

* Formação de instrutores internos
* Realização das ações educativas
* Avaliação processual
* Saída> Indicadores de comportamento e 
de resultado. Revisão das ações previstas

Primeira Etapa Segunda Etapa



Educação em Saúde e Segurança 
feita por quem é referência no tema


