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Considerando que o EaD vem se desenvolvendo, tornando-se
cada vez mais viável na medida que se observam diferentes pos-
sibilidades pedagógicas, notadamente quanto à utilização de tecno-
logias de informação e comunicação em constante evolução;

Considerando que tanto na modalidade presencial quanto na
modalidade à distância, cuidados devem ser tomados na construção
do projeto pedagógico da capacitação, que deve conter detalhamento
dos objetivos de aprendizagem, as estratégias pedagógicas e as com-
petências a serem desenvolvidas;

Considerando que é primordial ter como premissa, em qual-
quer uma das modalidades, a responsabilidade com a formação e a
capacitação dos empregados nas competências necessárias à execução
de suas atividades;

Considerando que as modalidades de ensino à distância
(EaD) e semipresencial podem atingir os mesmos objetivos que a
modalidade presencial, com a vantagem de flexibilização do horário
de estudo, desde que o seu projeto pedagógico respeite determinadas
Diretrizes e Requisitos Mínimos, resolve:

Art. 1º É permitida a utilização da modalidade de ensino à
distância e semipresencial para as capacitações previstas na Norma
Regulamentadora nº 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com In-
flamáveis e Combustíveis (NR-20), desde que sejam atendidos os
parâmetros especificados no Anexo III - Diretrizes e Requisitos Mí-
nimos para utilização da modalidade de ensino à distância e se-
mipresencial - incluído por esta Portaria, bem como o disposto no
item 20.11 e seus subitens e no Anexo II da NR-20.

Parágrafo único. Caso seja verificada irregularidade nos itens
2.6, 3.1 e 4.7 do Anexo III da NR-20 (requisitos para utilização dessa
modalidade de capacitação), a mesma será considerada como não
realizada, sujeitando o empregador à autuação por deixar de submeter
o trabalhador à capacitação definida na norma.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

ANEXO

Anexo III - Diretrizes e requisitos mínimos para utilização da
modalidade de ensino à distância e semipresencial para as capa-
citações previstas na Norma Regulamentadora n.º 20 - Segurança e
Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.
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1. Objetivo
1.1 Estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para utili-

zação da modalidade de ensino à distância e semipresencial para as
capacitações previstas na NR-20, disciplinando tanto aspectos re-
lativos à estruturação pedagógica, quanto exigências relacionadas às
condições operacionais, tecnológicas e administrativas necessárias pa-
ra uso adequado desta modalidade de ensino.

2. Disposições gerais
2.1 O empregador que optar pela realização das capacitações

previstas na NR-20 por meio das modalidades de ensino à distância
ou semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar
empresa ou instituição especializada que a oferte, devendo em ambos
os casos observar os requisitos constantes desse Anexo e da NR-20.

2.1.1 A empresa ou instituição especializada que oferte as
capacitações previstas na NR-20 na modalidade de ensino à distância
e semipresencial deve atender aos requisitos constantes deste Anexo e
da NR-20 para que seus certificados sejam reconhecidos pelo Mi-
nistério do Trabalho - MTb.

2.2 O empregador, que optar pela aquisição de serviços de
empresa ou instituição especializada, deve fazer constar na docu-
mentação que formaliza a prestação de serviços a obrigatoriedade
pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos
neste Anexo e nos itens relativos à capacitação previstos na NR-20.

2.3 Os cursos Básico, Intermediário, Avançado I e Avançado
II, cujos conteúdos estão elencados no Anexo II da NR-20, não
poderão utilizar-se exclusivamente da modalidade de ensino à dis-
tância em razão da previsão expressa no Anexo II da NR-20 de
conteúdo programático prático como uma das etapas da capacitação.

2.4 As capacitações que utilizam ensino à distância ou se-
mipresencial devem ser estruturadas com a mesma duração definida
para as respectivas capacitações na modalidade presencial.

2.5 A elaboração do conteúdo programático deve abranger os
tópicos de aprendizagem requeridos, bem como respeitar a carga
horária estabelecida para todos os conteúdos.

2.6 As atividades práticas obrigatórias devem respeitar as
orientações previstas nas NR-20 e estar descritas no Projeto Pe-
dagógico do curso.

3. Estruturação pedagógica
3.1 Sempre que a modalidade de ensino à distancia ou se-

mipresencial for utilizada, será obrigatória a elaboração de projeto
pedagógico que deve conter:

a)objetivo geral da capacitação;
b)princípios e conceitos para a proteção da segurança e da

saúde dos trabalhadores, definidos na NR-20;
c)estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem

quanto à parte teórica e prática, quando houver;
d)indicação do responsável técnico pela capacitação, obser-

vando o disposto nos itens 20.11.15 e 20.11.16 da NR-20;
e)relação de instrutores;
f)infraestrutura operacional de apoio e controle;
g)conteúdo programático teórico e prático, quando houver;
h)objetivo de cada módulo;
i)carga horária;
j)estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso;
k)prazo máximo para conclusão da capacitação;
l)público alvo;
m)material didático;
n)instrumentos para potencialização do aprendizado;
o)avaliação de aprendizagem;
3.2 O projeto pedagógico do curso deverá ser validado a

cada 2 (dois) anos ou quando houver mudança na NR, procedendo a
sua revisão, caso necessário.

4. Requisitos operacionais e administrativos
4.1 O empregador, independente de ter desenvolvido ou ad-

quirido a capacitação junto à empresa especializada, deve manter o
projeto pedagógico disponível para a fiscalização, para a represen-
tação sindical da categoria no estabelecimento e para a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

4.1.1 A empresa ou instituição especializada deve dispo-
nibilizar aos contratantes o projeto pedagógico.

4.2 Deve ser disponibilizado aos empregados todo o material
didático necessário para participar da capacitação, conforme item
20.11.18 da NR-20.

4.3 Devem ser disponibilizados recursos necessários e am-
biente exclusivo, que favoreça a concentração e a absorção do co-
nhecimento pelo empregado, para a realização da capacitação.

4.4 A capacitação deve ser realizada no horário de trabalho,
sendo que casos de exceção devem respeitar a Legislação Trabalhista
vigente, observando-se o item 20.11.1 da NR-20.

4.4.1 O período de realização do curso deve ser exclusi-
vamente utilizado para tal fim para que não seja concomitante com o
exercício das atividades diárias de trabalho.

4.5 Deve ser mantido canal de comunicação para esclare-
cimento de dúvidas, possibilitando a solução das mesmas, devendo tal
canal estar operacional durante o período de realização do curso.

4.6 A verificação de aprendizagem deve ser realizada de acor-
do com a estratégia pedagógica adotada para a capacitação, estabe-
lecendo a classificação com o conceito satisfatório ou insatisfatório.

4.6.1 A avaliação da aprendizagem se dará pela aplicação da
prova no formato presencial, obtendo, dessa forma, o registro da
assinatura do empregado, ou pelo formato digital, exigindo a sua
identificação e senha individual.

4.6.2 Quando a avaliação da aprendizagem for online, devem
ser preservadas condições de rastreabilidade que garantam a con-
fiabilidade do processo.

4.6.3 O processo de avaliação da aprendizagem deve con-
templar situações práticas que representem a rotina laboral do em-
pregado para a adequada tomada de decisões com vistas à prevenção
de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

4.7 Após o término do curso, as empresas devem registrar a
realização do mesmo, mantendo o resultado das avaliações de apren-
dizagem e informações sobre acesso dos participantes (logs).

4.7.1 O histórico do registro de acesso dos participantes
(logs) deve ser mantido pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos após o
término da validade do curso.

5. Requisitos tecnológicos
5.1 Somente serão válidas as capacitações realizadas na mo-

dalidade de ensino à distância ou semipresencial que sejam exe-
cutadas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem apropriado à ges-
tão, transmissão do conhecimento e à aprendizagem do conteúdo.

Glossário
Ambiente exclusivo: Espaço físico distinto do posto de tra-

balho que disponibilize ao empregado os recursos tecnológicos ne-
cessários à execução do curso e condições de conforto adequadas para
a aprendizagem.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): Espaço virtual de
aprendizagem que oferece condições para interações (síncrona e as-
síncrona) permanentes entre seus usuários. Pode ser traduzida como
sendo uma "sala de aula" acessada via web. Permite integrar múl-
tiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de ma-
neira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de
conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir
determinados objetivos.

Avaliação de Aprendizagem: Visa aferir o conhecimento ad-
quirido pelo empregado e o respectivo grau de assimilação após a
realização da capacitação.

EAD: Segundo Decreto 5622/2005, caracteriza-se a Edu-
cação a Distância como modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comu-
nicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades edu-
cativas em lugares ou tempos diversos.

Ensino semipresencial: Conjugação de atividades presenciais
obrigatórias com outras atividades educacionais que podem ser rea-
lizadas sem a presença física do aluno em sala de aula, utilizando
recursos didáticos com suporte da tecnologia, de material impresso
e/ou de outros meios de comunicação.

Projeto pedagógico: Instrumento de concepção do processo
ensino / aprendizagem. Nele deve-se registrar o objetivo da apren-
dizagem, a estratégia pedagógica escolhida para a formação e ca-
pacitação dos empregados, bem como todas as informações que es-
tejam envolvidas no processo.

Instrumentos para potencialização do aprendizado: Recursos,
ferramentas, dinâmicas e tecnologias de comunicação que tenham co-
mo objetivo tornar mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem.

Log: registro informatizado de acesso ao sistema. Ex.: log de aces-
so: registro de acessos; login: registro de entrada; logoff: registro de saída.

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL
Em 6 de julho de 2017

O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua
competência, prevista no art. 9º, inciso I, anexo VI, da Portaria/GM nº 483, de 15 de setembro de 2004
e de acordo com o disposto nos artigos 635 e 637 da CLT, e considerando o que dispõe o § 5º do art.
23 da lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, decidiu processos de auto de infração ou notificação de débito
nos seguintes termos:

1) Em apreciação de recurso voluntario:
1.1 Pela procedência do auto de infração ou da notificação de débito.

Nº PROCESSO AI EMPRESA UF
1 4 6 2 0 8 . 0 11 5 3 4 / 2 0 1 3 - 6 9 201683873 Habitacional Empreendimentos Ltda GO
2 4 6 2 0 8 . 0 1 2 3 8 2 / 2 0 1 3 - 11 201683890 Habitacional Empreendimentos Ltda GO
3 46208.016666/2014-68 205220096 JJZ Alimentos S.A. GO
4 46208.016708/2014-61 205223265 JJZ Alimentos S.A. GO
5 46208.016709/2014-13 205224369 JJZ Alimentos S.A. GO
6 46208.016706/2014-71 205223184 JJZ Alimentos S.A. GO
7 46208.016705/2014-27 205223575 JJZ Alimentos S.A. GO
8 46208.016704/2014-82 205223818 JJZ Alimentos S.A. GO
9 46208.016665/2014-13 205220100 JJZ Alimentos S.A. GO
10 46208.016702/2014-93 205224229 JJZ Alimentos S.A. GO
11 46208.016703/2014-38 205224105 JJZ Alimentos S.A. GO
12 46208.016616/2014-81 205215271 JJZ Alimentos S.A. GO
13 46208.016590/2014-71 205215017 JJZ Alimentos S.A. GO
14 46208.016624/2014-27 205219918 JJZ Alimentos S.A. GO
15 46208.016646/2014-97 205219462 JJZ Alimentos S.A. GO
16 46208.016639/2014-95 205219691 JJZ Alimentos S.A. GO

17 46208.016619/2014-14 205219764 JJZ Alimentos S.A. GO
18 46208.016620/2014-49 2 0 5 2 2 0 0 11 JJZ Alimentos S.A. GO
19 46208.016621/2014-93 2 0 5 2 1 9 8 11 JJZ Alimentos S.A. GO
20 46208.016617/2014-25 205215572 JJZ Alimentos S.A. GO
21 46208.016618/2014-70 205215521 JJZ Alimentos S.A. GO
22 46208.016626/2014-16 205219667 JJZ Alimentos S.A. GO
23 46208.016613/2014-47 205214908 JJZ Alimentos S.A. GO
24 46208.016614/2014-91 205214843 JJZ Alimentos S.A. GO
25 46208.016615/2014-36 205214771 JJZ Alimentos S.A. GO
26 46208.016634/2014-62 205219560 JJZ Alimentos S.A. GO
27 46208.016623/2014-82 205219888 JJZ Alimentos S.A. GO
28 46208.016635/2014-15 205219586 JJZ Alimentos S.A. GO
29 46208.016636/2014-51 205219616 JJZ Alimentos S.A. GO
30 46208.016638/2014-41 205219650 JJZ Alimentos S.A. GO
31 46208.016637/2014-04 205219641 JJZ Alimentos S.A. GO
32 4 6 2 0 8 . 0 1 6 6 6 7 / 2 0 1 4 - 11 205220053 JJZ Alimentos S.A. GO
33 4 6 2 0 8 . 0 0 1 8 1 2 / 2 0 11 - 1 6 16744365 Município de Rio Verde GO
34 46290.001369/2013-45 201024349 WK Confecções Ltda - ME GO
35 46290.001346/2013-31 200999974 WK Confecções Ltda - ME GO
36 46300.003876/2014-38 204126380 Decisao Construtora Ltda - EPP MS
37 46300.003877/2014-82 204126436 Decisao Construtora Ltda - EPP MS
38 46300.003874/2014-49 204126321 Decisao Construtora Ltda - EPP MS
39 46300.003875/2014-93 204126355 Decisao Construtora Ltda - EPP MS
40 46300.003873/2014-02 204126312 Decisao Construtora Ltda - EPP MS
41 46222.014405/2013-44 201730448 Walmir Guimarães Costa PA
42 46085.000771/2012-57 1 7 7 11 6 3 1 Duraplast Indústria e Comércio de

Plasticos Ltda
PB

43 4 7 5 3 3 . 0 11 6 2 7 / 2 0 1 3 - 6 4 2 0 11 8 5 5 9 8 Ravasil - Construcoes e Empreendi-
mentos Eireli - EPP

PR

44 4 7 5 3 3 . 0 11 6 1 7 / 2 0 1 3 - 2 9 2 0 11 8 5 6 3 6 Ravasil - Construcoes e Empreendi-
mentos Eireli - EPP

PR

45 4 7 5 3 3 . 0 11 6 2 5 / 2 0 1 3 - 7 5 2 0 11 8 5 6 6 1 Ravasil - Construcoes e Empreendi-
mentos Eireli - EPP

PR
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