
 
   

 

 

63º Encontro Presencial do FórumAT é parte do V Seminário Norte-Rio-
Grandense de Saúde e Segurança do Trabalhador (25 e 26 de abril) 

TEMA: Análise de Acidentes como oportunidade de aprendizado, vigilância e 
prevenção 

 

Os acidentes de trabalho são fenômenos 
complexos multideterminados e fruto de 
interações (in)esperadas de fatores presentes há 
muito tempo na situação de trabalho. Acidentes 
mandam avisos, e tem história na organização. No 
entanto as visões tradicionais e predominantes no 
meio profissional e acadêmico ainda explicam 
esses eventos como produtos do comportamento 
equivocado, imprudência e imperícia do próprio 
acidentado. É a famosa culpa da vítima. A 
explicação mostra-se conveniente para fins 
jurídicos de defesa do empregador, mas 
completamente equivocada para a compreensão 
das suas causas e visualização de soluções 
preventivas.  

Como superar essa visão tradicional e ainda 
hegemônica?  
Por que razões ela ainda é tão forte e persistente? 
Quais são suas lacunas e deficiências? Que outras 
abordagens existem e por que são mais potentes 
para o aprendizado organizacional?  
O Fórum AT está completando 10 anos de 
existência e foi constituído para dar respostas a 
estas questões. Neste seu 630 Encontro Presencial 
realizado em Natal – RN, por ocasião do dia 
internacional em memória às vitimas de acidentes, 
vamos abordar a visão tradicional e mostrar outras 
abordagens, na certeza de que “só se destrói 
realmente aquilo que se substitui”. Participe e 
divulgue.  

 

25/04; 18h: V Seminário Norte-Rio-Grandense de Saúde e Segurança do Trabalhador 
Dia 26/04, 19h: 63º Encontro Presencial do FórumAT  

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. 
Campus Natal Central – Auditório Pedro Silveira e Sá Leitão. IFRN. Endereço: Av. Senador 

Salgado Filho, 1559, Tirol, Natal-RN. 
 

Programa: 

19h – Palestra: Abordagem tradicional a partir de um caso real. Desafios para a superação e 
prevenção. Prof Associado Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela. Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (FSP-USP) 

20h – Palestra: O Modelo de Análise e Prevenção de acidentes (MAPA) e as novas 
abordagens para vigilância e prevenção. Prof Dr Ildeberto Muniz de Almeida. Faculdade de 
Medicina de Botucatu – Universidade Estadual Paulista (FMB-UNESP) 

22h – Encerramento 
 

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

 Inscrições para o V Seminário e 63º EP do FÓRUMAT em https://goo.gl/forms/IOijeaoqXldvaYed2. 
Mediante 01 (uma) lata de leite 400g ou no momento e local se ainda houver vagas. 

 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público 
do Trabalho da 15ª e 2

a
 Região; FAPESP Proc. 12-04721-1. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador-
CEREST/RN e Núcleo Regional de Saúde do Trabalhador-NURSAT, RN. 
FórumAT: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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