Engenharia em Segurança do Trabalho

SOBRE O CURSO
O Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da UNIS tem como objetivo formar
Engenheiros de Segurança do Trabalho, conforme Lei n. 7410 de 27/11/1985 e Parecer 19/87 da CESu,
capazes de observar as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares
sobre segurança do trabalho, com vistas a adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e
as condições inseguras de trabalho, nas fases de planejamento, implantação, utilização e manutenção
das obras de engenharia, bem como determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso
de acidente do trabalho, promovendo assim a saúde e integridade do trabalhador no local de trabalho.
Formar profissionais críticos e reflexivos, criativos e com capacidade de interagir com outros saberes,
aptos a atender às expectativas da opinião pública e de se orientar pelos preceitos da ética, voltados
para a transformação social e o desenvolvimento regional.
O Curso forma profissionais com potencialidades para atuar na melhoria das condições ambientais de
trabalho, visando garantir perfeita integração homem/trabalho.
Compromissos e Desafios










Oferecer a comunidade curso de Pós-Graduação Lato Sensu conforme as Diretrizes do Conselho
Nacional de Educação, estabelecidas na Resolução N. 0001, de 3 de Abril de 2001;
Formar Engenheiros do Trabalho conforme Lei n. 7410 de 27/11/1985;
Desenvolver conhecimentos específicos quanto aos fundamentos teóricos que amparam as
ferramentas de gestão estratégica para a prevenção.
Estimular habilidades específicas para desenvolver aplicações e promover a busca de novas
teorias práticas compatíveis com a realidade da empresa.
Propiciar aos participantes conceitos, métodos, metodologias, ferramentas e habilidades de
reflexão e atuação em gestão da informação e para a prevenção.
Transmitir conhecimentos teóricos, técnicos, metodológicos aplicados a segurança, higiene,
ergonomia e medicina do trabalho através da discussão de casos que propiciem aos participantes
possibilidades de aperfeiçoamento profissional.
Proporcionar aos participantes oportunidades para aplicação, sob supervisão docente, dos
conhecimentos adquiridos.
Qualificar profissionais para desenvolver atividades de prevenção de acidente do trabalho e
doença ocupacional;
Qualificar Engenheiros em Segurança no Trabalho que assessorem empregadores e
trabalhadores na melhoria das condições e formas de atuação segura, visando a garantia perfeita
da relação capital x trabalho;



Possibilitar aprofundamento na discussão de questões que envolvem as relações homem e
ambiente, ante a possibilidade de surgimento ou evidência de conflitos entre estes, no tocante à
prevenção;

Público Alvo
O curso de Engenharia de Segurança do Trabalho destina-se aos profissionais que tenham concluído
cursos de graduação em qualquer modalidade de engenharia com o devido registro no CREA, pelo que
obterão o título de “Engenheiro” de Segurança.

Coordenador
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E-mail: comercialpos@unis.edu.br
Mestre em Ciência Animal
Especialista em Administração e Qualidade
Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
Graduação em Engenharia Química
Prof. Me. Ricardo Bernardes Mello
E-mail: comercialpos@unis.edu.br
Mestre em Sistemas de Produção na Agropecuária
MBA em Gestão de TI e Especialista em Banco de Dados
Bacharel em Ciências da Computação
Coordenador e Professor dos cursos de Gestão & Negócios e Tecnologia da Informação

FORMAS DE PAGAMENTO

Planos de Pagamento

Plano A – 24 parcelas

Valor Bruto Desc. Adimplência Conv. Empresa Desc. Ex-aluno

R$722,70

10%

15%

20%

R$650,43

R$614,30

R$578,16

Matrícula: R$ 380,00

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

NÚCLEO COMUM
Disciplina

Carga Horária

Tópicos Avançados em Engenharia e Segurança do Trabalho

24 horas

Seminário de Pesquisa

12 horas

NÚCLEO ESPECÍFICAS
Disciplina

Carga Horária

Introdução à Engenharia de Segurança

28 horas

Administração Aplicada à Engenharia de Segurança

36 horas

Gerencia de Riscos

56 horas

Higiene do Trabalho – I

72 horas

Higiene do Trabalho – II

32 horas

Higiene do Trabalho – III

36 horas

Proteção Contra Incêndios e Explosões – I

36 horas

Proteção Contra Incêndios e Explosões – II

24 horas

O Ambiente e as Doenças Ocupacionais

48 horas

Psicologia da Engenharia de Segurança – Comunicação e Treinamento

24 horas

Perícias – Insalubridade e Periculosidade

24 horas

Proteção do Meio Ambiente

48 horas

Legislação e Normas Técnicas

36 horas

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações – I

36 horas

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações – II

24 horas

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações – III

12 horas

NÚCLEO DE DISCIPLINAS ELETIVAS
Disciplina

Carga Horária

Metodologia no Ensino Superior

24 horas

Didática do Ensino Superior

24 horas

Pensamento Científico e Metodologia da Pesquisa

24 horas

Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso

30 horas

Trabalho de Conclusão de Curso

60 horas

Módulo Internacional

40 horas

Módulo Internacional

30 horas

Módulo Internacional

20 horas

Módulo Inglês Instrumental I*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental II*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental III*

32 horas

+150 disciplinas de especialização
* No momento disponíveis apenas no polo de Varginha.

