A UNIFEI – Campus Itabira, a FUNDACENTRO-MG e o CEPRASST
Ciclo de Conferências sobre Saúde e Segurança do Trabalho
“Avanços em Gestão de Segurança do Trabalho”

Convidam para as palestras

Cultura de Segurança
Profa. Dra. Adelaide Nascimento
Doutora em Ergonomia, Mestre em Engenharia de Produção (UFPB) e
em Ergonomia (Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris).
Professora em Ergonomia no CNAM

Espaços de Discussão e Desenvolvimento da Atividade
Prof. Dr. Yannick Lémonie
Doutor em Ciências da Educação.
Sciences Humaines, Université Paris-Est-Créteil.
Professor em Ergonomia no CNAM
Belo Horizonte, 02 de maio de 2018
Horário: 14h:00 às 17h:30
Local: Fundacentro-MG. R. Guajajaras, 40, 13º andar
A visão da segurança no mundo do trabalho tem evoluído bastante esses últimos anos.
Passamos de uma visão normativa da segurança (fundada no postulado do respeito das
regras pré-estabelecidas como garantia de segurança) à uma visão adaptativa (baseada nos
saberes-fazeres durante a ação, podendo estes serem ou não em adequação com as regras
formais vigentes). Essa evolução traduz (e/ou demanda) uma mudança na Cultura de
Segurança (CS) dos atores sociais, estejam eles nos escritórios, no chão de fabrica, ou em
laboratórios de pesquisa. Em ergonomia, a CS é atualmente considerada como um ponto de
vista integrado entre elaboração de regras formais e informais e o uso que delas é ou não
feito em situação real. Se interessar pela a CS em ergonomia significa compreender à
diferentes esferas da empresa “o conjunto de maneiras de pensar, sentir e agir ligados à
segurança (crenças, normas, regras, símbolos, comportamentos e condutas, etc.), mais ou
menos formalizado e compartilhado por uma pluralidade de pessoas que constituem um
coletivo particular”. Voltada para a ação, além da compreensão a ergonomia visa poder agir
sobre a Cultura de Segurança das organizações e dos coletivos. Os Espaços de Discussão e
Desenvolvimento da Atividade são um dos meios utilizados para esta ação. Adelaide
Nascimento (CNAM)

Em vista da importância e da atualidade desses dois temas, Cultura de Segurança e Espaços
de Discussão e Desenvolvimento da Atividade, convidamos os Trabalhadores da Gestão, da
Produção e da área de Saúde e Segurança do Trabalho e do Meio Ambiente das empresas
para as palestras em pauta. Este evento é uma iniciativa da Fundacentro-MG – Projeto
Inovações e Intervenções Sociais em Saúde e Segurança do Trabalhador – em parceria com
a UNIFEI – Campus Itabira e o CEPRASST (UFMG) – Centro de Estudos e Práticas em Saúde e
Segurança do Trabalhador.
PROGRAMAÇÃO: 02 de maio de 2018
14h:00 às 15h:00: Cultura de Segurança
Profa. Dra. Adelaide Nascimento – Doutora em Ergonomia, Mestre em
Engenharia de Produção (UFPB) e em Ergonomia (Conservatoire National des
Arts et Métiers, Paris). Professora em Ergonomia no CNAM.

15h:00 às 16h:00: Espaços de Discussão e Desenvolvimento da Atividade
Prof. Dr. Yannick Lémonie – Doutor em Ciências da Educação. Sciences
Humaines, Université Paris-Est-Créteil. Professor em Ergonomia no CNAM.
16h:00 às 16h:15: Coffee Break
16h:15 às 17h:30: Debate
REALIZAÇÃO:
 UNIFEI – Campus Itabira
 FUNDACENTRO-MG: Projeto Inovações e Intervenções Sociais em Saúde e Segurança
do Trabalhador
 CEPRASST (UFMG) - Centro de Estudos e Práticas em Saúde e Segurança do
Trabalhador
PATROCÍNIO:
 PREFALC – Programme Régional France – Amérique Latine – Caribe
APOIO:
 IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração
COMISSÃO COORDENADORA:
 Raoni Rocha – Faculdade de Engenharia de Saúde e Segurança – UNIFEI
 Eugênio Hatem Diniz – Fundacentro – Minas Gerais
 Francisco de Paula Antunes Lima – Escola de Engenharia

–

UFMG

INSCRIÇÃO: Vagas limitadas (85), por ordem de inscrição, apenas pelo e-mail
cursos.fundacentromg@gmail.com e só até o dia 26 de abril de 2018.
ATENÇÃO: No ato da inscrição é obrigatório informar o nome completo e RG para cadastro
prévio na portaria do prédio. O certificado será emitido conforme nome informado.

