
                                                                                                                                         

 

 

 
O transporte ferroviário de passageiros (metrô e trem) tem papel estratégico na mobilidade urbana e sustentabilidade 
das grandes cidades. Enquanto sistema complexo e perigoso o transporte ferroviário carece de políticas públicas, 
investimentos e controle na área de segurança de processo e segurança do trabalho, de modo a neutralizar e prevenir 
eventos adversos que freqüentemente ocupam o noticiário nacional e internacional, como atropelamentos, colisões, 
acidentes ocupacionais etc, que podem envolver trabalhadores e usuários.  
Normalmente estes eventos ganham notoriedade somente depois do acontecido, quando pouco há para ser feito. A 
explicação tradicional, mesmo antes das investigações, já aponta o dedo e resume o ocorrido como decorrente de erro 
e responsabilidade dos operadores. Esta dinâmica oculta e deixa encobertos os fatores organizacionais patogênicos que 
convivem no interior do sistema, período também conhecido como de incubação dos acidentes, quando seria possível e 
necessária a tomada de medidas antecipatórias, capazes de evitar acidentes e tragédias de maior porte. Para tratar dos 
acidentes numa perspectiva sistêmica e organizacional o Fórum de acidentes vem utilizando abordagem que procura 
combinar vários campos disciplinares como da engenharia de produção e de segurança, psicologia, ergonomia, 
sociologia etc. Neste 54º Encontro Presencial vamos contar com duas palestras sendo uma retratando a realidade de 
uma companhia de Metrô Brasileiro e outra que irá abordar o caso de uma empresa do sistema ferroviário de Portugal.  
Participe e divulgue. 
 

Dia 20 de junho de 2016, segunda-feira, das 08:30 às 12:30h 
Local: Faculdade de Saúde Pública da USP. Av Dr. Arnaldo 715, prox. ao Metrô Clínicas 

Coordenação do evento: Ildeberto Almeida, Rodolfo Vilela, Fátima Queiróz e Juliana Oliveira 

 
Programação:  
08:30 h –Recepção dos Participantes e Abertura dos Trabalhos do Fórum 
09:00 h -  Mesa: Trabalho e riscos no sistema ferroviário de passageiros 

Coordenadora da mesa: Dra. Tatiana Leal Bivar Simonetti, Procuradora do Trabalho da PRT da 2ª Região  

Palestrante: Palestrante: Dr. João Areosa, professor do Centro de Interdisciplinar em Ciências Sociais-CICS-Univ. Nova 
de Lisboa, Portugal 
Palestra: “O lado obscuro dos acidentes de trabalho – o caso de uma empresa portuguesa de transporte 
ferroviário”  
10:h - Intervalo e café  
10:20h - Palestrante: Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, Ergonomista – pesquisadora na área de saúde do trabalhador da 

Fundacentro SP. 

Palestra: Estudo do trabalho e dos riscos em uma empresa metroviária com o método da Análise Coletiva do 
Trabalho 
11:00h – Debate  
12:30h – Encerramento. 

 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 

 O encontro será gravado e, posteriormente, disponibilizado no IPTV. USP e no canal do Youtube. 

 As inscrições são livres e gratuitas na Página da Faculdade de Saúde Pública: www.fsp.usp.br ou no momento do 
evento (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). 
 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; CEREST Piracicaba; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do 

Trabalho da 15ª Região; Fundacentro; FAPESP Proc. 12-04721-1; UNIFESP – Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva...  
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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