CURSOS E SERVIÇOS ESPECIAIS RECONHECIDOS DE ENGENHARIA EHS
E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Internacional

www.isegnet.com.br.com.br

Destacamos algumas normas de acreditações e/ou normas internacionais que são seguidas para
reconhecimento mútuo na Europa.
São exemplos das Normas e Procedimentos seguidos pelo Instituto Português de Acreditação IPAC. Muitas das
normas são aplicadas no Brasil, salvo as Leis e Regulamentos que embora semelhantes devem ser seguidas as
nacionais. A 3RBrasil, parceira neste processo, harmonizou com as devidas referências as exigências nacionais,
destacando as boas práticas não contempladas nas normas técnicas brasileiras, por serem normas ou
regulamentos e não Procedimentos Técnicos ou Procedimentos Operacionais (PT ou PO), essenciais para as
boas práticas de medição e reconhecimento mútuo.

M.Sc Rogério Dias Regazzi
Publicado no Isegnet - Estado da Técnica
www.isegbusiness@gmail.com
pag. 1 de 7

www.isegnet.com.br.com.br
Neste contexto estamos fechando turmas de 3 à 4 dias em Portugal, dependendo da matéria, na cidade de
Braga a 40 minutos de Porto, atendendo as demandas técnicas e metrologicas de profissionais Brasileiros onde
a 3R Brasil e a Ambergo ministram os cursos nos mesmos moldes dos cursos particulares de engenharia da 3R
Brasil, sucesso e inovação na capacitação profissional. Veja aqui!
Todo o processo de viagem, logística, aquisição dos cursos e equipamentos são elaborados pela Ambergo em
parceria com a 3R Brasil que procuraram o melhor custo benefício com o estado da técnica para melhor atender
as expectativas dos profissionais Brasileiros, uma parceria técnica entre Brasil e Portugal que tem muito a
mostrar, antecipando discussões e dirimindo dúvidas em áreas ainda em processo de implementação no Brasil.
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Indiscutível o retorno desse modelo de trabalho focado no reconhecimento mútuo e na capacitação adequada
com anos de atuação no mercado Europeu.

Atenciosamente,

M.Sc Rogério Dias Regazzi
Membro do CIT – Comitê de Inovação Tecnológica 3RNAW
Diretor 3R Brasil Tecnologia Ambiental
Diretor www.isegnet.com.br e Inovando no Isegnet
Engo Mecânico, de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
Especialista em Acústica, Vibrações e Green Building
Edifício Av. Central nº 156 sala. 2323,
Centro, Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 98272-8534 / (21) 99999-6852 (particular) / (21)3549-4863
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Capacitações e descrições:
CREDENCIAMENTOS
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Certidão CREA Pessoa Jurídica para comprovação perante órgão público:
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M.Sc, Eng. Rogério Dias Regazzi
Possui 22 anos de experiência na área de acústica e vibrações. Possui livro de concurso público nas áreas como: “Perícia e
Avaliação de Ruído e Calor – Teoria e Pratica”; ‘Livro Vibração Ocupacional e Ambiental, Coletânea de Leis, Normas,
Pareceres e Relatórios Técnicos”. Patentes com a Petrobras e PUC-Rio em sensores de medição de pressão, temperatura e
vibração. Patente do Software NR Noise e desenvolvimento do software Gerente SST de gestão de ruído ocupacional. Ex
Professor da PUC-Rio em projetos da ANP e pesquisador do programa RHAE (Recurso Humano de Apoio Estratégico) do
INMETRO na DIAVI – Divisão de Metrologia Acústica e Vibração do INMETRO, Mestrado em Metrologia e Qualidade Industrial
da PUC-Rio com tese no Laboratório de Acústica e Vibrações do INMETRO. Graduação em Engenharia Mecânica na UFRJ e
Pós-graduação em Saúde, Segurança do Trabalho no CEFET-RJ.
Diretor da 3R Brasil e do site www.isegnet.com.br de saúde, segurança, metrologia e meio ambiente referência na área e
formador de opinião com mais de 120.000 acessos mensais, referenciado pela FUNDACENTRO, braço de pesquisa e
tecnológico do MTE. Professor de cursos especiais de acústica ocupacional e vibração ocupacional, além de ter ministrado os
cursos de perícia da SOBES RIO, e, Pós-graduações da UFRJ, UFPA, CEDAS e PUC-Rio. Membro da curadoria do Espaço
Sensações Acústica na Feira Internacional REVEST Rio, que envolve novos materiais e revestimentos para soluções e projetos
acústico. Diversas publicações em revistas como do INMETRO, PROTEÇÃO, SOBRAC, CREA-RJ E IEEE (internacional).
Orientador de projetos finais de cursos de pós-graduação em saúde e segurança do trabalho. Proprietário e desenvolvedor de
sistemas de medição de ruído e vibração calibrado no INMETRO e RBC (Rede Brasileira de Calibração) como tipo 1, chamado
de 3R Analizer, com placa de aquisição NI-9233 e 9234 e microfones GRAS de alta exatidão, um destes desenvolvido para
aplicações na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), CONDOR, e, de utilização constante nos estudos realizados pela 3R
Brasil Tecnologia Ambiental. Autor e Editor do Livro de Instrumentação e Automação Utilizando a Linguagem de Programação
Labview, para virtualização de sistemas de medição. Autor de diversos trabalhos publicado na área de metrologia acústica e
vibrações com entrevistas para TV GLOBO, RECORD, etc. Desenvolvedor do Limitador Acústico – Limac para atenuação de
ruído em casas noturnas.
Membro fundador da SBM - Sociedade Brasileira de Metrologia. Instrutor dos cursos particulares ocupacionais de acústica
ocupacional e vibração ocupacional e ambiental. Ex Assistente técnico da Aga, hoje Linde Gases. Desenvolvedor dos projeto
mHsec de app(s) na área de Ruído (Noise Advisor), Vibração (Vibe Advisor) e Calor (Calix Termo Advisor), integrados ao
programa Inova Talentos. Atua na montagem de bancadas especiais de ensaios e testes de ruído, vibrações e calor.
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