
 
 

ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Enfermagem do Trabalho. 
 

COORDENAÇÃO GERAL: Prof.ª Espª Rosana Fortes Alberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Enfermagem do Trabalho. 

  

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de 
Enfermagem do Trabalho, na modalidade on-line.  
   

OBJETIVOS: Desenvolver situações e dinâmicas de aprendizagem na modalidade a 
distância que permitam ao aluno, ao final do processo educativo, ser capaz de: 
 
Objetivos Gerais: 
Formar profissionais de saúde para a implantação e implementação da preservação da 
saúde e valorização do trabalhador. 
 
Objetivos Específicos: 
a) Habilitar o enfermeiro especialista para identificar condições de periculosidade 
da empresa e atuar na melhoria dessas necessidades; 
b) Capacitar o enfermeiro especialista para elaborar e executar planos e programas 
de promoção e proteção à saúde dos empregados; 
c) Preparar o enfermeiro especialista para estudos epidemiológicos que coletam 
dados de morbidade e mortalidade de trabalhadores; 
d) Preparar o enfermeiro especialista para programas de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e não profissionais; 
e) Preparar o enfermeiro especialista na execução de atividades curativas e 
preventivas; 
f) Capacitar o enfermeiro especialista a administrar treinamentos à equipe de 
enfermagem e aos trabalhadores;  
g) Preparar o enfermeiro especialista para a pesquisa científica. 
 

 

PÚBLICO-ALVO: O curso de Pós Graduação Lato Sensu - Especialização será oferecido 
para portadores de diploma de nível superior do curso de Enfermagem, que cumpram 
as exigências da seleção apresentada no edital. 
 
 



CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h. Nesse curso é obrigatória a confecção 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 

DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do 
curso. 
 

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do curso 
Carga Horária 

(horas) 

1.   Educação em Saúde 20h 

2.   Enfermagem do Trabalho 60h 

3.   Bioética 30h 

4.   Segurança do Trabalho 30h 

5.   Metodologia de Pesquisa 30h 

6.   Bioestatística 20h 

7.   Toxicologia 30h 

8.   Psicologia do Trabalho 30h 

9.   Legislação do Trabalho 30h 

10. Doença Ocupacional 30h 

11. Ergonomia Aplicada ao Trabalho 30h 

12. Vigilância Sanitária, Saúde Ambiental e do Trabalhador 30h 

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 30h 

  
 

 


