
APRESENTAÇÃO

A Segurança do Trabalho é a
ciência responsável pela
prevenção e controle dos
riscos de operação em uma
atividade laboral, tem como
função minimizar os
acidentes do trabalho, as
doenças ocupacionais, bem
como proteger a integridade
física e a saúde do
trabalhador.
Dessa forma, o conhecimento
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Dessa forma, o conhecimento
de todos os participantes
sobre a gestão de segurança,
saúde e avaliação de riscos
no ambiente de trabalho
torna-se fundamental em
qualquer empresa ou
instituição. Venha conhecer
um pouco mais sobre esse
tema e saber como se
prevenir de danos eventuais
ou promover a saúde em seu
ambiente de trabalho.

INSCRIÇÕES

Recepção da Direção Acadêmica
03 a 07 de dezembro de 2018

Vagas limitadas

21 a 21 a 2525 de de 

Janeiro de 2019Janeiro de 2019



PÚBLICO ALVO

• Discentes, nível médio ou 

superior;

• Docentes;

• Servidores da instituição;

• Público externo da área técnica 

relacionada.

OBJETIVOS

• EPI / EPC/ Mapa de Risco;

• Programas de Prevenção, tais

como: PPRA / PCMAT/ PCMSO/

PPP/ PCA/ PGR etc.

• Acidentes do trabalho – Custos e

CAT;

• Como dimensionar uma CIPA e

sua importância.

• Prevenção e combate a

incêndios;

PROGRAMAÇÃO

• 22/01/2019

• Manhã - 8:00h às 12:00h

• Tarde - 13:30h  às 16:30h

23/01/2019

• Manhã - 8:00h às 12:00h

• Tarde - 13:30h  às 16:30h

Oferecer aos participantes noções

básicas de Segurança do

Trabalho nas organizações. O

aluno aprenderá:

• Noções sobre legislação

previdenciária e trabalhista;

• A história da segurança do

Trabalho no mundo e Brasil;

• Doenças do Trabalho

incêndios;

•Ferramentas de investigação de

acidentes do trabalho;

•Aplicação de questões cobradas

em concursos públicos sobre

todos os temas ministrados.

PROGRAMAÇÃO

• 21/01/2019 

• Tarde - 13:30h às 17:30h 

• 24/01/2019

• Manhã - 8:00h às 12:00h

• Tarde - 13:30h  às 16:30h 

• 25/01/2019

• Manhã - 8:00h às 12:00h

• Tarde - 13:30h  às 16:30h 


