
 

 
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4.0i 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Engenharia de Segurança do 

Trabalho 

 

COORDENAÇÃO GERAL:  Profa. Ma. Leandra Antunes  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Arquitetura e Engenharia 

 

 DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.  

   

OBJETIVOS: Apresentar aos discentes uma visão sistêmica do status prevencionista no 

cenário nacional e internacional, assumindo a globalização vigente no segmento com 

espírito crítico, assumindo currículo mesclado com conhecimento acadêmico e vivência, 

fundamentos tecno-científicos e aspectos legais. Possibilitar ao corpo discente o 

exercício da Engenharia de Segurança do Trabalho, gestão da prevenção de acidentes e 

de doenças profissionais, em qualquer segmento econômico ou social.  

Possibilitar ao corpo discente o exercício da docência no magistério superior em 

área relativa à especialização. Promover o ensino integralizador, atendendo 

simultaneamente as obrigações legais e as necessidades de uma sociedade em processo 

de transformação.  

Formar o cidadão participativo, capaz de atender a crescente demanda por 

profissionais realmente aptos a eliminar e/ou minimizar os agravos à saúde dos 

trabalhadores.  

Atender demanda de mercado, no tocante aos estabelecimentos, realizando 

análise prévia à instalação de empreendimentos, definição de processos e métodos de 

trabalho seguro;  

Qualificar profissionais para atuar no mercado desenvolvendo atividades de 

prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais;   



Qualificar profissionais que assessorem empregadores e trabalhadores na 

melhoria das condições e formas de atuação segura.  

 

   
 

PÚBLICO-ALVO: Portadores de diploma de graduação em Engenharia, com registro no 

CREA 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Os cursos de pós-graduação 4.0i baseiam-se em disciplinas 

diferenciadas nas quais se observam além dos materiais didáticos 

assíncronos, webaulas dinâmicas e interativas, de design criativo e colaborativo, 

ministradas por professores mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de 

trabalho. Os encontros síncronos, também denominados como webaulas duram 2h em 

média e ocorrem de forma quinzenal. Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em 

cada uma das disciplinas do curso, exceto para as disciplinas optativas e as disciplinas 

de Seminários e Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira. Ressalta-

se ainda a realização de atividade final em grupo a ser entregue ao final de cada 

disciplina. Neste sentido, competências profissionais emblemáticas do atual mercado de 

trabalho são desenvolvidas, tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação e 

senso crítico.  

  
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 680h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

 

 

 



MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho 30 

Legislação e Normas Técnicas 30 

Proteção Contra Incêndio e Explosões 60 

Gerência de Riscos 60 

Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamentos 
30 

O Ambiente e as Doenças do Trabalho 50 

Administração Aplicada à Engenharia de Segurança 30 

Metodologia Científica 20 

Ergonomia 30 

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e 
Instalações 

80 

Fundamentos do Controle do Ruído Industrial 50 

Higiene do Trabalho: Riscos Físicos e Biológicos  80 

Higiene do Trabalho: Riscos Químicos  60 

Proteção do Meio Ambiente 50 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 20 

  


