
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

4ª Reunião do GT Ensino 

Data: 14 de agosto de 2019 

Horário Previsto 09h00min Início 09h10min 

Pauta:  Questionário para avaliação de conhecimento dos motoristas. 

 Aplicação do formulário junto com operações de fiscalização de fiscalização. 

 Próximas operações Serras Seguras. 

Participantes: Reinaldo Fuzetto, SEST SENAT; Miscila Zeferino,  SEST SENAT; Andreia Aristides da 

Silva, SESA;  Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Nilson Jacoboski, PRF. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião apresentando pauta tendo por objetivos discutir o questionário 

elaborado pelo SEST SENAT e posterior validação em fiscalização, e ainda a idealização 

de metas para o ano de 2020 em relação a aplicação dos questionários e formação de 

estatística e suas aplicações. 

Reinaldo Apresentou a dinâmica de elaboração do questionário, contenho 10 questões 

perfazendo temas correlatos ao transporte de produtos perigosos. 

Jacoboski Acrescentou que em fiscalizações uma prática interessante é solicitar ao motorista 

que demostre o uso de seu EPI, do extintor (manuseio e emprego), para verificar se 

tem realmente conhecimento. 

Cap. 

Nascimento 

Apresentou sugestões em relação ao questionário, de questões que poderiam ser 

inseridas, e sugestão de tornar o questionário estruturado selecionando a resposta 

em forma de check conforme a resposta recebida. 

Miscila Posicionou que o número máximo e coerente de questões deveria ser de 20. 

Reinaldo Acredita que o treinamento dos motoristas perfaz uma componente e que várias 

questões dependem das empresas, e que as estatísticas e aplicação dos 

questionários poderão auxiliar nesse sentido. 

Jacoboski Sugeriu que após definido a versão do questionário, que seja disponibilizado uma 

versão aberta (sem respostas) para que seja viabilizado o emprego em fiscalizações 

que o SEST SENAT não esteja presente. 

Cap. 

Nascimento 

Sugeriu que para próxima reunião o SEST SENAT possa posicionar a meta para o ano 

de 2020 em relação a quantidade de questionários a serem aplicados e a 

metodologia de  aplicação ao longo do ano, para elaboração de uma estatística 

anual, e suas decorrências. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 10h20min. 

DELIBERAÇÕES 



 

 

 

Miscila Zeferino 

SEST SENAT 
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CEDEC 

 

 

Reinaldo Luzetto 

SEST SENAT 

 

 

Nilson Jacoboski 

CEDEC 

 

 

 

 

 Definiu-se o Cap. Nascimento irá ajustar o questionário, inserindo novas questões, e 

estruturando as respostas, enviando ao Sr Jacoboski, até o dia 21 de agosto. 

 O Sr Jacoboski realizará junto a outras instituições uma verificação de possíveis sugestões e 

ajustes no questionário, remetendo ao SEST SENAT (Reinaldo) até o dia 28 agosto. 

 Será realizada a aplicação piloto do questionário em fiscalização, em data a ser definida, na 

primeira quinzena de setembro. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Resultados da aplicação dos questionários; 

 Validação do questionário (versão final); 

 Metas para o ano de 2020. 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 20 de novembro de 2019. 

Horário: 09h15min. 

Local: SEST SENAT. 

Endereço: Rua Salvador Ferrante 1440, Boqueirão, Curitiba-PR. 


