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Ficha de Inscrição 
Fatores Humanos e Confiabilidade Humana 

São Paulo 30 e 31/08/2016 

 
Objetivo 
O Curso é uma realização da Interface Consultoria em Segurança e Meio Ambiente. Já 
realizado em várias oportunidades, no modo fechado e aberto. Oferecemos agora mais 
uma vez em São Paulo. Nessa oportunidade, aprofundaremos questões ligadas aos 
Fatores Humanos e as Habilidades não técnicas importantes para a confiabilidade. 
Programa 

Dia 1 – 8 horas Dia 2 – 8 horas 
 Cultura de segurança e confiabilidade 
 Modelo de desenvolvimento da Confiabilidade 

Humana 
 O impacto das falhas humanas 
 Modelos de Reason, SRK, Indução ao erro 
 Falhas típicas em Projetos, Manutenção e 

Operação 
 Falhas de Modo Comum 
 Auditoria de barreiras 
 Habilidades não técnicas fundamentais na 

confiabilidade 

 Técnicas de avaliação da confiabilidade 
humana (quantitativas e qualitativas): 

 ABC / ABA  Estresse mental  THERP  HEART  Hazop humano em procedimentos  Árvore de falhas  Busca e registro de ocorrências de 
oportunidades de falhas 

 Programa de desenvolvimento da 
Confiabilidade Humana 

Público alvo 
O curso é destinado a técnicos e profissionais de nível superior: gerentes, coordenadores, 
supervisores e engenheiros das áreas de processo, produção, utilidades, projetos, 
manutenção e logística da empresa, de qualquer atividade, que buscam desenvolver 
conhecimentos, aptidões e técnicas para o crescimento da confiabilidade humana em suas 
atividades e equipes. O conteúdo e o processo pedagógico contêm apresentações 
dialogadas, ativa participação, dinâmicas de grupo e exercícios práticos.  
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Instrutores 
O Curso será conduzido pelo Eng. Dr. José L. Lopes Alves, com vários artigos publicados, 
autor do livro “Mudança Cultural Orientada pelo Comportamento” e pela especialista em 
Fatores Humanos, Ana Baldo.  
Investimento (não inclui despesas de logística, hospedagem e alimentação) 
 Uma pessoa: R$ 800,00 (oitocentos reais) 
 Para três pessoas da mesma empresa, uma recebe desconto de 50%. 
 Forma de pagamento: depósito na Conta da Interface Consultoria 

Será fornecido certificado de participação 
Local do curso: o curso será realizado com o apoio da DNV GL.  
O local é o Centro Administrativo Santo Amaro 100, localizado na Av. Alfredo Egídio de 
Souza Aranha, 100, Bloco D, 3º andar - Santo Amaro, São Paulo – SP 
Hotéis próximos (reservas pelo participante): 
Hotéis próximos ao local do Curso: 

 Mercure São Paulo Nações Unidas Hotel - R. Prof. Manoelito de 
Ornellas, 104 - Chácara Santo Antonio, SP, 04719-040 

 Tryp Nações Unidas - Rua Fernandes Moreira, 1264 - Chácara Santo 
Antônio, São Paulo - SP 

Dados do Participante 
NOME COMPLETO  
EMPRESA  
CARGO / FUNÇÃO  
EMAIL  
TELEFONE  
ENDEREÇO P/ 
CORRESPONDENCIA 

 
 
A confirmação da Inscrição será feita pela Interface por e-mail, após a comprovação do 
depósito bancário, cuja cópia deverá ser enviada a joselopes@interface-hs.com.br. 
Observação: se não houver número suficiente de participantes o curso poderá ser 
cancelado e o valor das inscrições devolvido. 
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 

Interface Consultoria em Segurança e Meio Ambiente  
CNPJ: 06.256.252/0001-62 
Endereço: RUA LEME 648, PORTO ALEGRE-RS– CEP 191760-520; Tel. (51) 9960-0747 
Banco: Bradesco (237); Agência: 0268-2; Conta: 0624044-5 


