
CÓDIGO 23 - PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Objetivos

•. Promover no profissional habilidades e competências para que possibilitem ampliar seus
conhecimentos em Engenharia de Segurança do Trabalho;

•. Fornecer informações que proporcionem amplo entendimento dos conceitos e das
ferramentas e tecnologias em indústrias e empresas sobre a segurança do trabalho;

•. Analisar e discutir tomada de decisões que envolvam sistemas e projetos em Engenharia
de Segurança do Trabalho.

Área de Conhecimento

Engenharia e áreas afins

Público-alvo

Pessoas com nível de escolaridade de graduação interessados em especializar-se na área de
Engenharia de Segurança do Trabalho.

Metodologia

Aulas semanais aos sábados das 9 às 12 h e atividades correspondentes a 10 (dez) horas
aulas semanais para conclusão em 18 (dezoito) meses, portanto o pagamento do valor total
do curso deverá ser realizado em no máximo 18 (dezoito) meses. Ao final de cada módulo
(disciplina), terá realização da prova e ao concluir o curso deverá realizar a apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso (artigo científico ou Trabalho Técnico Profissional). Os
conteúdos serão ministrados através de salas de aulas invertidas, conteúdos expositivos
em videoconferências, em tempo real, participação com apresentações de estudos de
casos/situações, utilizando textos e artigos científicos e de práticas profissionais, estudos
com bibliografia específica, seminários, exercícios práticos, debates em sala de aula
(encontros de estudos). Todas as aulas têm processos interativos de conhecimentos, análise,
estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar
soluções para um problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende
também do aluno, que sai da posição de mero receptor para o âmbito da participação
interdisciplinar e transdisciplinar voltados para a prática profissional do saber fazer.



Organização Curricular do Curso em Engenharia de Segurança do Trabalho

Item Módulo Carga Horária
(horas)

Data de Início Data de Término

1. Introdução a Engenharia
de Segurança do Trabalho

36 05/03/2022 09/04/2022

2. Administração Aplicada à
Engenharia de Segurança
do Trabalho

36 16/04/2022 07/05/2022

3. Higiene do Trabalho I 48 14/05/2022 11/06/2022

4. Psicologia na Engenharia
de Segurança

24 18/06/2022 02/07/2022

5. Ergonomia Aplicada 36 09/07/2022 30/07/2022

6. Doenças do Trabalho e
Toxicologia Ocupacional

54 06/08/2022 17/09/2022

7. Higiene do Trabalho II 48 24/09/2022 08/10/2022

8. Gerenciamento de Riscos 60 24/09/2022 05/11/2022

9. Legislação e Normas
Técnicas

24 12/11/2022 17/12/2022

10. Proteção ao Meio
Ambiente

48 07/01/2023 11/02/2023

11. Prevenção e Controle de
Riscos em Máquinas e
Equipamentos I

48 18/02/2023 11/03/2023

12. Prevenção e Controle de
Riscos em Máquinas e
Equipamentos I

36 18/03/2023 08/04/2023

13. Higiene do Trabalho III
(Programas)

44 15/04/2023 13/05/2023

14. Proteção Contra Incêndios
e Explosões

60 20/05/2023 08/07/2023

15. Projeto Integrado
Utilizando as Ferramentas
de Gerenciamento de
Projetos  - Trabalho de
Conclusão de Curso –
prática profissional
publicação artigo científico

72 15/07/2023 30/09/2023



Obs: O aluno tem até 18 meses para concluir o curso, finalizando o Trabalho de Conclusão
de Curso – prática profissional, publicação artigo científico, não podendo exceder esse
prazo. Haverá perda financeira e de notas e frequências no sistema de ensino, caso não
haja a conclusão do curso no prazo máximo especificado.

Carga Horária Total: 674 horas

Certificação

O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação-MEC, pela Portaria nº 1.773 de 17 de
dezembro de 1999, com validade em todo o território nacional e atende às exigências da
Resolução CNE/CES nº 01, de 8 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 5.622 de 19 de
dezembro de 2005. Nota técnica 509 de abril/2015. Registro CREA através do site após
conclusão do curso e entrega da certificação.

Valor do Investimento

Pagamento em até 18 parcelas no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).
Valores Promocionais de descontos para convênio Empresas a ser analisado a partir de 30
alunos. Duração *Aproximadamente 9 (nove) meses (para encontros semanais), 12 (doze)
meses (para encontros quinzenais) e 18 (dezoito) meses para encontros mensais. 

Mais Informações:
Secretaria Acadêmica
Faculdade Evoluir
www.faculdadeevoluir.com
WhatsApp (85) 9 8768-6905 ou (85) 9 8925-4270
MATRÍCULAS ABERTAS

http://www.faculdadeevoluir.com

