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PROPOSTA MODELO – Maio/2013 
 
 

OBJETIVO 
Preparar os participantes para enfrentarem na prática e através de fundamentos técnicos resolver questões 
que sentem na pele e envolvem itens polêmicos como vestimentas, adornos e calçados, à luz da 
interpretação técnica que a NR 32 trouxe em seu texto legal. 
 

Data: A definir (Conforme disponibilidade da agenda da Instrutora) 
Horário: 14h00 às 18h00 (Horário Sugerido) 

 
 

Importante: 
1.  Opção para Cidades fora da Capital de São Paulo: 

A instrutora estará se deslocando de São Paulo no dia anterior ao evento e 
retornando a São Paulo após o término do evento. (Sujeito a confirmação de vôos) 

2.   Opção para Cidades fora da Capital de São Paulo 
A instrutora estará se deslocando de São Paulo no dia do evento e retornando a 
São Paulo após o término do evento. (Sujeito a confirmação de vôos) 

 
 

Local/Auditório: A ser fornecido pelo contratante 
 
 

Nº Participantes: Até o máximo de 30 
As vagas podem ser preenchidas por participantes de várias empresas/instituições. 

 
Carga Horária: 4 horas 

 
 

Instrutora/Facilitadora: Vera Lúcia Cantalupo 
Técnica de Segurança do Trabalho, Pedagoga, Autora do “1º Curso 
Online da NR 32 e Co-Autora do Curso Online PPRA”. Assessora 
Técnica na CTPN, participou de toda a redação da NR 32, do Guia 
Técnico de Risco Biológico e das Portarias nº 939/08 e nº 1.748/11 
sobre Dispositivos de Segurança para Perfurocortantes. Coordenou 
Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 
Programas de Qualidade ISO 9001 e ACREDITAÇÃO. 

Possui 28 anos experiência teórica e pratica na área hospitalar. 
* Capacitou em todo o país mais de 20 mil pessoas nos últimos 3 anos. 

 
 

Metodologia: 
Exposição utilizando P. Point com espaço para esclarecimento de dúvidas. 
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            Conteúdo Programático: 
          
         - Definição de vestimentas, segundo consenso da CTPN/NR 32 
 

         - Quando e como definir e exigir o uso das mesmas  
 

         - Vestimentas, roupas de trabalho, uniformes: cada coisa em seu lugar! 
 

         - O que são adornos e quando eles são proibitivos à luz da NR 32 
 

         - Porque é tão polemico a questão adornos e quando passa a ser problema  
 

         - Calçado fechado: uma necessidade e uma realidade 
 

         - Cada coisa em seu lugar: interpretação, descrição e fundamentação da proibição ou não 
            dentro do PPRA 
 

         - Espaço garantido para suas perguntas e esclarecimento de suas dúvidas! 
 

Obs.: Ficamos abertos à adequação do conteúdo a empresa ou grupo, se necessário. 
 
 
          Público: 
          Esse workshop é recomendado a todos profissionais que trabalham ou visitam Serviços de 
          Saúde. Administradores de Serviço de Saúde, Integrantes do SESMT e CCIH, Responsáveis 
          por Grupos de Trabalho, Educação Continuada, Terceirizados, bem como Equipes de  
          Manutenção, Vendedores, Consultores Técnicos e Educacionais de Fabricantes. 
          Nesta gama entram também: Profissionais de Recursos Humanos, de Meio Ambiente, 
          da Área de Qualidade, Empresários, Fornecedores, Prestadores de Serviço, Advogados, 
          Profissionais que tratam de Compromissos Fiscais e Legais com a Previdência Social e 
          demais interessados ligados a Assistência à Saúde. 

 
 
         Certificado de Participação: 
         Conferido pela Empresa NÓS e pelo Projeto TSPV, com o Nome do Participante, do 
         Curso e Carga horária de 4 horas. 
 
 

Importante – Opções: 
1.  Os Certificados impressos seguirão com a palestrante no dia do evento, desde que 

nos seja enviada via e-mail à lista com os nomes dos participantes cinco dias úteis 
antes do evento. 

2.   Os Certificados serão remetidos após o evento via correio para a contratante, cinco 
dias úteis após recebermos a relação de nomes. 
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PROPOSTA DE INVESTIMENTO 
 
 

Preço: R$ 4.548,00 (Quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais) 
Para 01 Turma de até 30 Participantes com Carga Horária de 4hs. 
*Acima de 30 Participantes: R$ 60,00 por participante adicional. 

 
 

Condição de Pagamento: 
2 parcelas, sendo: 50% no aceite da proposta e 50% no dia do curso. 

 
 

Inclusos no valor: 
Custo Instrutora/Facilitadora, Traslados em SP para Aeroporto, Material de 
Apresentação, Programação, Certificado e Impostos a cargo da NÓS. 

 
 

Não inclusos no valor: 
Local/Auditório, Passagens saindo de SP, Traslados/Estadia/Alimentação (quando 
necessário), Coffee Break, Almoço aos Participantes, Data Show, Tela, 
Computador, Flip Chart, Sonorização, Microfones, Laser Point, Bloco, Caneta 
e Crachás. 

 
 

Importante: 
O workshop poderá ser adequado às necessidades específicas de sua empresa. 

 
 
 

REALIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contato para Esclarecimentos e Contratação: 
Mauro ou Sandra – Coordenação de Cursos NÓS/TSPV 

Tel.: (11) 4612.9448/0410 
E-mails: maurodaffre@nosbusiness.com.br ou sandra@nosbusiness.com.br 

Site: www.tspv.com.br 


