MEM - Major Emergency Management
OBJETIVO
O objetivo do treinamento MEMIR é equipar pessoal com
treinamento formal em comando, controle, comunicação e
fatores relacionados ao estresse na gestão de emergências
maiores. Além disso, este programa também fornece
treinamento inicial de gerenciamento de emergência para o
pessoal que está realizando um programa de treinamento e
competência para avançar para o papel de um gerente de
resposta de emergência.
Os objetivos do treinamento MEMIR são que os delegados serão
capazes de:
a) Compreender os principais fatores de preparação, resposta e
manutenção do controle ao longo do desenvolvimento ou
escalonamento de uma situação de emergência
b) Aprenda a gerenciar a comunicação, informações relacionadas
a emergências e implementar planos predeterminados no
momento em que o alarme de emergência foi levantado, até o
ponto em que o gerente de emergência está seguro de que a
emergência está acabada
c) Compreender como o estresse pode afetar os indivíduos e o
desempenho da equipe durante as emergências
d) Ter a oportunidade de desempenhar papéis como o gerente
de emergência em vários tipos específicos de cenários de
emergência é um elemento-chave do programa de treinamento
e é respaldado por feedback construtivo da equipe de instrução
do curso.

REQUISITO DE ENTRADA
Todos os delegados serão convidados a preencher um
questionário medico antes do início do curso.

DURAÇÃO
4 dias.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Máximo de 6 alunos.

CONTEÚDO
• Planejamento
• Análise de Riscos e Utilização de Recursos
• Liderança e Trabalho em Equipe
• Tempo limite • Estresse • Comunicação com agências
• Tomando decisões
• Assertividade
• Validação de dados
• Uso de Desenhos
• Rotas de Escape
• Limites
• Escalação
• Instalações de parada
• Procedimentos
• Endereço público

MÉTODO DE ENSINO
O Treinamento será uma combinação de aulas teóricas e
exercícios práticos.

CONFIRMAÇÃO
A coordenação do curso confirma a inscrição por escrito, o que é
então considerado vinculativo.

AVALIAÇÃO
O conhecimento dos participantes será avaliado durante o curso.
VISION MARINE NAUTICAL TRAINING CENTER

CERTIFICAÇÃO
Entre em contato
+55 (21) 3277-9032 / 3328-5614
training@visionmarine.com.br
www.visionmarine.com.br
Av. das Américas, 7899 sala 603 –

Os participantes do curso serão certificados com o Certificado
após a conclusão do curso.

LINGUAGEM
A documentação do curso é escrita em inglês e o curso será
realizado em inglês, salvo acordo em contrário.

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

GRUPO ALVO
O pessoal que é designado como responsável, é membro ou
presta apoio a uma equipe de gerenciamento de emergência em
uma emergência.

CERTIFICADO POR

