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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

Operador de Empilhadeira

Educação

Formação Inicial e Continuada-

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

CBO:

7822-20

Carga Horária

160 h

Eixo

Gestão e

Tecnológico:

Negócios

2

Qualificação:
Área Tecnológica:

Segmento

Logística

Tecnológico:

Logística

Realizar operações com empilhadeiras (movimentação de material),
Competência
Geral:

verificando as condições da máqu e planejando atividades de acordo com
procedimentos

operacionais,

normas

regulamentadoras,

ambientais,

qualidade, saúde e segurança.
Requisitos de
Acesso:

 Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo
 Ter, no mínimo, 18 anos completos.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar operações com empilhadeiras (movimentação de material),
Unidade de Competência

verificando as condições da máquina e planejando atividades de

Única

acordo com procedimentos operacionais, normas regulamentadoras,
ambientais, qualidade, saúde e segurança.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para desenvolverem competências relativas à operação de empilhadeira, tendo
em vista a movimentação interna de cargas, com segurança e eficiência, de forma a evitar acidentes e
a preservar as boas condições da máquina.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC
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BÁSICO
ESPECÍFICO

N/A
QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho na Operação de
Empilhadeiras
Operação de Empilhadeiras

N/A
20 h

N/A
160 h

140 h

TOTAL

160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Operador de Empilhadeira
Unidade Curricular: QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho na
Operação de Empilhadeiras.
Carga Horária: 20 h
Unidade de Competência Única: Realizar operações de movimentação de material, verificando as
condições da máquina e planejando atividades de acordo com procedimentos operacionais, normas
regulamentadoras, ambientais, qualidade, saúde e segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Compreender a importância da adoção, no exercício do trabalho,
de medidas de segurança para prevenção de acidentes, como também para a preservação da
saúde, com atenção à qualidade dos serviços executados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
 Reconhecer as normas regulamentadoras
relativas à segurança e saúde no trabalho.
 Compreender o conceito de ato seguro e
condição segura.
 Identificar diferentes ambientes de trabalho e
suas
características,
visando
atitudes
preventivas.
 Identificar os riscos inerentes à atividade e ao
ambiente.
 Identificar situações de risco à saúde e à
segurança individual e coletiva no ambiente de
trabalho.
 Selecionar
equipamentos
de
proteção
requeridos ao ambiente de trabalho e a
atividade
 Utilizar
os equipamentos de proteção
requeridos para o ambiente de trabalho e a
atividade.
 Interpretar procedimentos de segurança tendo
em vista atitudes preventivas
 Reconhecer os fundamentos básicos do
planejamento e organização do trabalho.


















Conhecimentos

Segurança e saúde no trabalho
Normas de segurança no trabalho
Ato inseguro e condição insegura
Ambientes de riscos
Proteção do meio ambiente
Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva
 Tipos de equipamentos
 Características
Conservação
e
utilização
dos
Instrumentos, ferramentas, Equipamentos
e máquina: empilhadeiras
Sinalização de segurança (gestos, sinais
sonoros, luminosos, placas)
Mapas de riscos
Circulação, ordem e limpeza
Acidente do trabalho
Prevenção de acidentes
Noções de ergonomia
Noções de NR 6 (EPI’s)
Planejamento e organização do trabalho
 Conceitos e finalidades
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 Compreender o conceito de administração do
tempo para fins de atendimento do cronograma
de atividades.
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Metodológicas
 Cumprir prazos estabelecidos
 Demonstrar iniciativa e responsabilidade
 Identificar aspectos de segurança envolvidos no
manuseio ddos equipamentos e máquina.
 Preservar a documentação técnica inerente à
ocupação, visando a manutenção, utilização e
conservação dos documentos. Reconhecer a
importância de seguir as normas de saúde,
segurança e meio ambiente
 Reconhecer a importância de zelar pela
segurança dos demais membros da equipe
 Reconhecer situações de risco à saúde,
segurança individual e coletiva.
 Saber atuar em situações emergenciais.
 Seguir normas e procedimentos técnicos
 Ser detalhista
 Ser observador



 Etapas:
 Definição de metas
 Estimativa de tempo de serviço
 Dimensionamento de materiais e
equipamentos
 Estabelecimento de cronograma de
trabalho
Noções de administração do tempo:
conceito e aplicação na rotina do trabalho

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios.

Material Didático














Sala de Aula
Biblioteca
Sala de Informática
Projetor multimídia
Computador
Tela de projeção
Quadro Branco
Simuladores
Caixa de ferramentas completa
EPIs
EPCs
Apostila

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Operador de Empilhadeira.
Unidade Curricular: Operação de Empilhadeiras
Carga Horária: 140 h
Unidade de Competência Única: Realizar operações de movimentação de material, verificando as
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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condições da máquina e planejando atividades de acordo com procedimentos operacionais, normas
regulamentadoras, ambientais, qualidade, saúde e segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas necessárias às atividades de movimentação de materialM de acordo com as técnicas
específicas e procedimentos de segurança, meio ambiente e organização do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos











Conhecimentos

Identificar os tipos e modelos Da Fundamentos de empilhadeira.
 A empilhadeira;
empilhadeira.
 Classificação das empilhadeiras;
Identificar os implementos e acessórios da
empilhadeira.
 Equilíbrio da empilhadeira;
Definir pontos de equilíbrio.
 Componentes da empilhadeira.
Identificar os componentes da empilhadeira.
Realizar
verificações
operacionais
na Segurança e Legislação.
empilhadeira.
 Operação segura;
Realizar
manutenção
preventiva
na
 Movimentação
empilhadeira.
 Norma regulamentadora NR-11;
Realizar Check list operacional.
 Norma regulamentadora NR-05;
Aplicar normas de segurança.
Aplicar normas de segurança.
 Serviço especializado em engenharia de
Operar empilhadeira.
segurança e medicina no trabalhoSESMT.

Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Manutenção.
Metodológicas
 Motor;

Planejar a organização do próprio ambiente
 Bateria;
de trabalho Zelar pela integridade física de
pessoas no ambiente de trabalho.
 Bomba de gasolina;

Zelar pela limpeza e organização no Canteiro
 Mangueiras;
de obra.
 Embreagem;

Zelar pelas máquinas e implementos.
 Transmissão;

Comunicar-se adequadamente por meio oral
 Freios;
e por escrito.

Demonstrar habilidades de percepção visual,
 Pneus;
tátil e sonora na inspeção da máquina.
 Observação diária.

Demonstrar senso investigativo.
Atividades práticas de operação

Demonstrar visão sistêmica.
empilhadeira.

Agir
com
iniciativa,
responsabilidade,
 Círculo;
consciência de qualidade técnica, ambiental
 Corredor;
e de segurança, na execução de suas
 Empilhamento;
atividades.
 Contorno de obstáculos;
 Ultrapassagem de obstáculos;
 Tambor com líquidos.

de

Trabalho em equipe
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Trabalho em grupo
O relacionamento com os colegas de equipe
Responsabilidades individuais e coletivas
Cooperação

Organização do trabalho, horário, ordem de
prioridade, rotinas e tempo.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Sala de Informática










Projetor multimídia
Computador
Tela de projeção
Quadro Branco
Simuladores
Empilhadeira
Engraxadeira
Caixa de ferramentas completa
EPI/EPC
 Bota/ Botina
 Capacete
 Protetor auricular
 Óculos de proteção
 Luvas
 Protetor Facial
 Avental/Jaleco

 Apostila

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM
01
02
03
04
05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Apagador para quadro branco
BOTIJÃO DE GÁS P20 com 20 kg.
Papel tamanho a4 com 500 folhas
Pincel para quadro branco na cor azul
Pincel para quadro branco na cor preta

QUANT.
01
02
01
05
05

UND.
UND
UND
RSM
UND
UND

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT

Operador de

EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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