
 

 

 

 

 

 

1 

LEEST – UFG - CAP 

CONHEÇA OS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ERGONOMIA E 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - LEEST 

Campus Aparecida de Goiânia 

 

Temos como compromisso oferecer soluções especialmente voltadas às 

necessidades de cada cliente, por meio da prestação de serviços na área 

de ergonomia, engenharia e segurança do trabalho com valores acessíveis 

e competitivos com o mercado. 

 

Disponibilizarmos uma ampla gama de serviços, permitindo ao cliente 

centralizar o atendimento de suas demandas somente no Laboratório da 

UFG, de forma integrada, melhorando a qualidade dos trabalhos 

contratados, com envolvimento de profissionais altamente qualificados. 

 

Nossos clientes possuem facilidade de comunicação com nossos 

profissionais, recebendo as orientações necessárias para o cumprimento 

das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

Coordenação 

Prof. Dr. Hebert Roberto da Silva 

E-mail: hebert.roberto@ufg.br e telefone: (62) 3209-6557 

Formação 

Engenharia Mecânica, Mestrado e Doutorado em Engenharia Mecânica  

Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho – habilitado no CREA-GO 

Especialista em Engenharia de Soldagem 

Engenheiro Internacional de Soldagem (IWE – International Welding Engineer) 
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SEGURANÇA DO TRABALHO 

Elaboramos programas e documentos e desenvolvemos práticas que 

visam ao cumprimento da legislação e a preservação da saúde e segurança 

dos colaboradores. 

Veja as vantagens para os empregadores e para seus colaboradores e 

conheça as soluções que disponibilizamos. 

 

Vantagem para os Colaboradores 

• Orientação e treinamento para realização das atividades de modo 

seguro 

• Mais confiança na realização da atividade laboral 

• Preservação da integridade física 

• Satisfação com o ambiente de trabalho 

 

Vantagens para os Empregadores 

• Redução dos recolhimentos ao INSS 

• Redução da rotatividade de pessoal 

• Redução de custos com treinamentos e substituições de 

colaboradores afastados devido a acidente de trabalho 

• Mais tranquilidade em relação a demandas judiciais e seus prejuízos 

financeiros 

• Redução de prejuízos com interdições de máquinas, setores ou 

instalações por desobediência às exigências legais 
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Nossas Soluções 

� Análise e gerenciamento de riscos em segurança do trabalho 

� Assessoria para cumprimento das Normas Regulamentadoras 

� Assistência técnica em demandas judiciais 

� Avaliações de agentes ambientais 

� Especificação de medidas de controle 

� Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT 

� Laudos de Insalubridade e Periculosidade 

� Palestras e treinamentos 

� Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP 

� Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria 

da Construção – PCMAT 

� Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

� Programa de Controle Auditivo - PCA 

� Visitações periódicas com emissão de recomendações de segurança 

� Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho (1.200 horas) 

O Técnico em Segurança do Trabalho volta-se à formação de profissionais ecléticos 

que, além de necessitar conhecer normas técnicas, procedimentos de segurança e 

questões envolvendo saúde e higiene, são elementos fundamentais na composição da 

equipe de trabalho, pois funcionam como ligação entre trabalhadores, engenheiros, 

médicos e dirigentes de empresas.  

Público alvo 

Os Cursos Técnicos são destinados a todos que estão no final ou já completaram o 

Ensino Médio. 
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ERGONOMIA 

Colocamos em prática os conhecimentos de ergonomia para preservar a 

saúde, promover o bem-estar dos colaboradores e proporcionar um 

desempenho eficiente. 

Veja as vantagens e conheça as soluções que disponibilizamos para os 

empregadores e seus colaboradores. 

 

Vantagens para os colaboradores 

• Melhora da qualidade de vida 

• Mais conforto na realização das atividades 

• Satisfação com ambiente de trabalho 

 

 

Vantagens para os empregadores 

• Redução de erros e possível aumento da produtividade 

• Melhora na qualidade do trabalho 

• Investimento na realização de alterações de processos, máquinas 

e/ou tarefas considerando os conhecimentos em ergonomia, 

possibilitando maior eficiência e eficácia dos projetos e maiores 

rendimentos com a mudança 

• Satisfação dos colaboradores para com a empresa 
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Nossas Soluções 

� Análises ergonômicas de postos de trabalho 

� Assessoria para projetação e intervenção ergonômica 

� Assistência técnica em demandas judiciais 

� Avaliação ambiental de ruído, ventilação, iluminação e temperatura 

� Consultoria para adequação ao eSocial 

� Elaboração de laudos e pareceres 

� Elaboração de plano de ação ergonômica 

� Palestras e treinamentos 

� Planejamento de novas áreas, setores, processos, tarefas e 

atividades 

� Validação de intervenções ergonômicas 

� Curso de Especialização em Ergonomia  

Turmas previstas a partir de 2019.  

Envie e-mail a coordenação do Laboratório para o cadastro de 

seu interesse. 


