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INSTRUÇÕES AO PARTICIPANTE 

DE TREINAMENTO 

Código: IPT 

Data do documento: 29/03/2017 

Revisão: 02         em: 09/08/2019  

 

1. INSTRUÇÕES AO PARTICIPANTE 

Os treinamentos de Acesso por Corda, Nível 1, Nível 2 e Nível 3, ocorrem no CT-IBEX da CERRO 

ENGENHARIA.  

O candidato deve estar com seu nome na LISTA DE PRESENÇA, caso contrário não pode participar 

do treinamento. Para isso é necessário enviar os documentos, os formulários preenchidos e 

aguardar a validação da ABENDI e da CERRO.  

Os valores referentes ao treinamento e ao exame devem estar quitados antes do início do 

treinamento. 

 

2. FORMULÁRIOS 

Os formulários da CERRO são enviados por e-mail ao candidato, são eles: 

 FIS – Ficha de Inscrição e Situação 

 FAP – Ficha de Autorização de Publicidade 

Os formulários da ABENDI estão disponibilizados para download no site: 

http://www.abendicorda.org.br/ 

São eles: 

 FM-180 

 FM-191 

 FM-192 

 

 

3. TABELA DE VALORES 

Acesso por Corda Treinamento 
CERRO 

Taxa de Exame 

ABENDI 

Nível 1 R$ 600,00 

Direto com a 
ABENDI 

Nível 2 R$ 650,00 

Nível 3 R$ 950,00 

Reteste avulso 
10% do valor do 

treinamento 
--- 

Aula avulsa R$ 25,00/hora --- 

 Os valores dos treinamentos podem variar em decorrência de promoções! 

 Os valores da ABENDI devem ser verificados com a certificadora, pois podem ser 

alterados em decorrência de promoções ou reajustes. 

 

4. FORMAS DE PAGAMENTO 

Crédito em conta bancária: Banco 341 Itaú – agência 0624 – c/c 94074-8 

Boleto bancário: Com vencimento até sete dias antes do treinamento. 
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5. INCLUSO NO TREINAMENTO  

Material Didático: MANUAL DE ACESSO POR CORDAS editado pela ABENDI. 

Equipamentos para o Treinamento e Avaliações: são disponibilizados e adequados de acordo com 

as exigências da PR-132 da ABENDI. Porém, O candidato pode utilizar seu equipamento particular 

desde que seja feita a solicitação de uso antecipada para a CERRO ENGENHARIA. O equipamento 

será inspecionado e autorizado somente se estiver em conformidade com os requisitos de 

segurança exigidos para a atividade de acesso por corda, conforme legislação vigente e PR-132 da 

ABENDI. 

 

6. DATAS E HORÁRIOS DO TREINAMENTO 

As datas são informadas por e-mail, junto com a confirmação da inscrição. 

Os horários podem ser conferidos abaixo: 

AC/ 

Nível 1 e Nível 2 

Treinamento 

Teórico 

Treinamento 

Prático 
Carga Horária  

Manhã 
Das 8 às 12h 

(15min de intervalo) 

Das 8 às 12h 

(15min de intervalo) 
---- 

Tarde 
Das 13 às 17:30h 

(15min de intervalo) 

Das 13 às 17:30h 

(15min de intervalo) 
---- 

Carga Horária Total 8 horas 
8 horas por dia (terça à sexta)  

32 horas 
40 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LOCALIZAÇÃO  
 
A CERRO ENGENHARIA está localizada na Rua O Brasil para Cristo, 2177, Boqueirão, em 

Curitiba/PR. 

 

 

 

 

AC/ 
Nível 3 

Treinamento 
Teórico 

Treinamento 
Prático 

Carga Horária  

 segunda-feira terça-feira terça-feira de quarta a sexta  

Manhã 
Das 8 às 12h 

(15min de  
intervalo) 

Das 8 às 12h 
(15min de  
intervalo) 

--- 
Das 8 às 12h 

(15min de  
intervalo) 

---- 

Tarde 
Das 13 às 19:30h 

(15min de  
intervalo) 

Das 13 às 
15:15h 

Das 15:30  
às 19:00h 

Das 13 às 19:00h 
(15min de  
intervalo) 

---- 

Carga 
Horária 

Total 

10 horas 6 horas   3:30 horas 
9:30 horas por dia  

Total 27:30 horas 48 horas 
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8. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA 

O candidato deve obedecer às Normas Gerais de Segurança – NGA – da CERRO. Conforme abaixo: 

 

NGA – NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS 

a. Todo aluno quando no ato da matrícula se compromete a seguir todas as orientações de 

segurança do CT Ibex, sejam orientações verbais do instrutor e funcionários da CERRO, bem 

como as visuais. 

b. É proibido o acesso do aluno as áreas reservadas do CT Ibex (Almoxarifado, escritório) sem o 

acompanhamento de um funcionário da Cerro. 

c. Durante os treinamentos é obrigatório o uso dos EPIs (cinto, capacete, luvas, óculos de 

segurança) salvo por orientação do instrutor. 

d. É proibido fumar nas dependências internas do CT Ibex. 

e. É proibido a participação do aluno em qualquer atividade no CT Ibex , sob influência de qualquer 

substância psicoativa (álcool  ou outro tipo), sob pena de exclusão do treinamento. 

f. Todo aluno só poderá executar atividades que impliquem em escalar, subir ou ficar suspenso 

em qualquer estrutura do CT Ibex, quando acompanhado pelo instrutor ou funcionário da Cerro. 

O descumprimento desta norma, resultará na exclusão do aluno do treinamento. 

g. É proibido o uso de adornos (brincos, anéis, alianças, pulseiras, relógio, piercing) durante o 

treinamento. 

h. É proibido o uso de calçados abertos (chinelos, sandálias) durante o treinamento, sendo 

recomendado o uso de calçados de segurança com cadarços. 

i. É proibido o uso de calção ou bermuda durante o treinamento, bem como circular em trajes de 

banho fora dos vestiários. 

j. Durante o treinamento não será permitido o uso de camisetas regata ou roupas decotadas. 

Recomendamos o uso de camisas com manga longa e gola, para evitar desconforto durante o 

uso do cinto tipo Paraquedista. 

k. Durantes as aulas teóricas os alunos deverão deixar os celulares desligados e em sala de aula. 

l. Durante as aulas práticas os celulares devem ficar em sala de aula. 

 

 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E NOTA MÍNIMA 

O sistema de avaliação do participante é compatível com a atribuição de grau estabelecido na 

Norma ABNT NBR 15475 e na Norma ABENDI NA-006. 

As avaliações teórica e prática seguem os critérios da Norma ABENDI NA-006, IT 166 e IT 181, 

disponíveis no site oficial da ABENDI. 

O candidato é avaliado no último dia de treinamento, pelo instrutor, o qual envia relatório com o 

rendimento obtido para a certificadora ABENDI. Apenas os candidatos aprovados no treinamento 

são submetidos ao exame de qualificação da ABENDI.  

 

10. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATRIBUIÇÃO DE GRAU E REAVALIAÇÃO 

Todo o processo de treinamento, avaliações e exames de certificação ocorrem no CT IBEX – CERRO 

ENGENHARIA. 
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O treinamento constitui de aulas e provas teóricas e práticas. A aprovação no treinamento é 

pré-requisito para o exame de certificação da ABENDI. 

Para a certificação ABENDI, o participante é avaliado em exame teórico e em seguida, em exame 

prático. Os exames são aplicados no dia seguinte ao fim do treinamento, por examinador enviado 

pela certificadora ABENDI.   

Para os exames, o candidato deve comparecer no horário que lhe seja informado e apresentar 

documento de identidade com foto válido ao examinador.  

O sistema de avaliação do participante é compatível com a atribuição de grau estabelecido na 

Norma ABNT NBR 15475 e na Norma ABENDI NA-006. 

10.1 Avaliação Teórica 

A avaliação teórica é de múltipla escolha. 

O candidato deve atingir uma nota de aproveitamento de no mínimo 70% para ser considerado 

aprovado na parte teórica, tanto no treinamento CERRO, quanto no exame de certificação 

ABENDI. 

O tempo estimado de prova teórica é de 2 minutos por questão, no máximo.  

As provas do treinamento são de responsabilidade da CERRO e possuem a mesma quantidade de 

questões e tempo para resolução do que o exame de certificação. 

As provas teóricas do treinamento CERRO são corrigidas no mesmo dia em que são aplicadas, pelo 

setor de Gerência de Documentos de Treinamentos, por meio do gabarito.  

O aluno recebe a nota das provas teórica e prática, no fim do dia, e ainda, o feedback com o qual 

assunto teve mais dificuldade.  

Os exames da certificadora ABENDI vêm lacrados, com o examinador, e voltam com ele para 

correção. E a CERRO ENGENHARIA não tem acesso as provas. 

Nível Questões Tempo 

1 30 30 a 60 minutos 

2 40 40 a 80 minutos 

3 50 50 a 100 minutos 

      Quadro de tempo de avaliação teórica 

 

10.2 Avaliação Prática  

A avaliação prática segue critérios da Norma ABENDI NA-006; 

O candidato deve atingir uma nota de aproveitamento de no mínimo 80% para ser 

considerado aprovado;  
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O tempo para realização da avaliação prática é descrito na tabela 01 da ABENDI, 

constantes nas IT-166 e IT-181. 

Na prova prática do treinamento CERRO, o resultado é divulgado ao aluno no máximo ao 

fim do mesmo dia, pelo instrutor que o avaliou.  

No exame de certificação ABENDI, além das regras acima, o candidato que obtiver 4 ou 

mais observações ou 1 reprovação é considerado reprovado no exame prático, de acordo 

com a tabela 02 da ABENDI, constantes nas IT-166 e IT-181. 

10.3 Reavaliação do treinamento CERRO 

O aluno reprovado no treinamento teórico ou prático, pode fazer o reteste, sem custo 

adicional, junto a próxima turma. 

O aluno pode solicitar o reteste em data de sua escolha, fora da agenda de treinamentos 

da CERRO, mediante pagamento da taxa de resteste avulso. 

O reteste é realizado da seguinte forma: se o aluno reprovou na parte teórica, faz apenas 

uma nova avaliação teórica. Se reprovado na prática, faz apenas nova prova prática.  

O aluno tem direito apenas a um reteste. Se reprovar no reteste, deve realizar um novo 

treinamento completo. 

O candidato tem o prazo máximo de SEIS MESES a partir do exame original, para realizar 

o reteste. 

O aluno pode contratar aula avulsa, antes do reteste, com valores e períodos a serem 

negociados com a CERRO. 

10.4 Reavaliação da certificação ABENDI 

O candidato tem o prazo máximo de 1 ano a partir do exame original, para realizar a 

reavaliação. 

O candidato que tiver conduta antiética deverá aguardar o prazo mínimo de 2 anos para 

se reinscrever.  

No caso de reprovação na reavaliação, o candidato deve se inscrever e seguir todos os 

procedimentos para novos candidatos, de acordo com a Norma ABNT NBR 15475. Ou seja, 

fazer avaliação teórica e prática, não é necessário fazer um novo treinamento. 

 

11. CONTATO PARA MAIS INFORMAÇÕES 

Telefone: (41) 3093-5877         Contato: Frederico Weber (Fred) 

E-mail: treinamentos@cerro.eng.br 

 

mailto:treinamentos@cerro.eng.br
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12.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Disponibilizado no site: www.cerro.eng.br 

 

13. APELAÇÕES 

O aluno que reprovar no treinamento CERRO pode apelar quanto aos resultados das provas.  

A apelação deve ser feita por escrito, e deve se solicitar um aceite da CERRO. 

A CERRO tem o prazo de 30 dias para responder a apelação, após seu aceite. 

 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES 

(Itens específicos do Manual da Qualidade da CERRO – Sistema ABENDI) 

“ 5.2 Elegibilidade do Candidato 
O candidato deve assegurar possuir boa condição física, ser capaz de realizar atividades 

que exigem agilidade e coordenação, ser capaz de controlar o estresse do trabalho em condições 
adversas. 

É necessário ter aptidão física e mental atestadas no ASO, e ainda estar considerado APTO 
para o Trabalho em Altura. O ASO deve estar vigente, lembrando que sua validade é de 1 ano. 

Apresentar evidência da conclusão de treinamento no método e nível para os quais busca 
reconhecimento, esta certificação deve ter sido ministrada e assinada por um profissional Nível 3 
de acesso por corda. 

O candidato deve atender os requisitos descritos na norma ABNT NBR 15475, ter realizado 
um treinamento com carga horária e conteúdo programático de acordo com o nível pretendido. 
Apresentar evidências quanto sua experiência profissional, e de escolaridade.  

Documento para consulta em anexo: “Requisitos para certificação pessoal conforme ABNT 
NBR 15475 – Acesso por corda – Qualificação e certificação de pessoas”. (Anexo: RCP AC)  
(Disponível para download no site) 

5.9 Atestados do Treinamento 
A CERRO ENGENHARIA emitirá um atestado do treinamento realizado ao participante que 

concluir, sendo dois modelos de atestados: Atestado de Participação e Atestado de Aprovação. 

5.10 Certificado ABENDI 
A ABENDI emite o certificado, carteira de identificação e DRAPC, apenas para o candidato 

que atendeu todos os requisitos para a certificação. Estes documentos são entregues diretamente 
no endereço cadastrado pelo candidato. 

Validade da certificação: 3 anos para todos os níveis. 

A certificação pode ser suspensa por 2 anos, pela certificadora ABENDI, em caso de 
constatação de conduta antiética ou se ocorrer a interrupção significativa no trabalho do 
indivíduo, no método ao qual foi certificado.” 

http://www.cerro.eng.br/

