
 

ENFERMAGEM DO TRABALHO 

  

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

 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Ma. Sandra Regina Lins do Prado Tardelli da Silva 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Saúde 
 
 
 DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.  

 

OBJETIVOS:  

• Habilitar o enfermeiro especialista para identificar condições de periculosidade 

da empresa e atuar na melhoria dessas necessidades;  

• Capacitar o enfermeiro especialista para elaborar e executar planos e programas 

de promoção e proteção à saúde dos empregados;  

• Preparar o enfermeiro especialista para estudos epidemiológicos que coletam 

dados de morbidade e mortalidade de trabalhadores;  

• Preparar o enfermeiro especialista para programas de prevenção de acidentes e 

de doenças profissionais e não profissionais;  

• Preparar o enfermeiro especialista na execução de atividades curativas e 

preventivas;  

• Capacitar o enfermeiro especialista a administrar treinamentos à equipe de 

enfermagem e aos trabalhadores;   

• 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.  

 



  
DISCIPLINAS OPTATIVAS: as disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

  

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

Bioestatística   30 

Doenças Ocupacionais   20 

Optativa I 40 

Psicologia do Trabalho   40 

Educação e Saúde 20 

Bioética para Enfermagem 40 

Enfermagem do Trabalho   40 

Enfermagem e Legislação do Trabalho  40 

Vigilância Sanitária, Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador   40 

Saúde e Segurança do Trabalho 20 

Optativa II 40 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira  40 

Sistematização da Assistência em Enfermagem  40 

 


