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 1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  
 
 
 

 

Curso Pós Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho 
 

 
 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 
 

 
 

Pós-Graduação Lato Sensu 
 

 
 

Presencial 
 

 
 

652 (seiscentos e cinquenta e duas) horas 
 

 
 

3.08.00.00-5 Engenharia de Produção 
 

3.08.01.03-6 Higiene e Segurança do Trabalho 
 

 

1.1. DENOMINAÇÃO DO CURSO 

1.2. TITULAÇÃO PRETENDIDA 

1.3. NÍVEL DO CURSO 

1.4. MODALIDADE DO CURSO 

1.5. CARGA HORÁRIA 

1.6. ÁREA DE CONHECIMENTO 

1.7. HABILITAÇÃO 
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Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho 
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  1.8. REGIME ESCOLAR  

 

Matrícula semestral 
 

  1.9. PROCESSO SELETIVO  
 

O ingresso no curso se dará por meio de processo seletivo que contemplará a análise de 

currículo e histórico escolar. O candidato deverá ter concluído algum curso de 

graduação nas áreas de Engenharia. Serão previamente desclassificados os 

candidatos que não apresentarem certificado ou diploma de conclusão de curso de 

graduação em Engenharia, ou documento institucional que comprove a colação de 

grau até a data de início das atividades do curso de Pós-Graduação. 

O processo seletivo será realizado através do Instrumento de Análise do Currículo 

Vitae ou Currículo Lattes e Histórico Escolar. Na Análise de currículo são pontuados: Grau 

de doutor; Grau de Mestre; Curso de Especialização em campo diretamente relacionado às 

diversas áreas da Engenharia; Curso de Aperfeiçoamento em campo diretamente 

relacionado às diversas áreas da Engenharia; Experiência profissional nas diversas áreas 

da Engenharia; Livro Editado; Publicações; Bolsa de Tutoria; Bolsa de Monitoria; 

Participação em Projetos de Iniciação Científica; Participação em Projetos de 

Extensão; Participação em Congressos; Estágio extracurricular. 

Os procedimentos e documentação para realização da matrícula serão publicados 

em edital específico. 
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  1.10. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS POR TURMA  

 

Serão ofertadas até 50 (cinquenta) vagas, sendo exigido o mínimo de 50 % alunos interessados 

e aprovados no processo para oferta do curso. A UNIFACCAMP não se compromete a ofertar o 

curso em caso de não preenchimento do percentual mínimo estabelecido. 

 
 
 

  1.11. TURNO PREVISTO  

 

As aulas serão presenciais e acontecerão semanalmente na terça-feira e quinta- feira de 19:00 

às 22:40. O calendário será, antes do período de matrícula, publicado na página do 

campus no espaço reservado à pós-graduação. Extraordinariamente poderão ocorrer 

alterações no calendário em decorrência de necessidades institucionais, decisão superior ou 

exigências curriculares/ acadêmicas do curso. 

 
 
 

  1.12. ANO DE SEMESTRE DE INÍCIO DO CURSO  
 

Primeiro semestre de 2017. 
 
 
 

  1.13. COORDENADOR DO CURSO  
 

Prof. MSc Rubens Cukier 

 
Mestre em Administração pela FACCAMP (2011). É Graduado em Engenharia pela FEI 

(1977), Pós-graduado em Engenharia da Segurança do Trabalho pela FAAP (1979), MBA 

em Gestão Empresarial pela FGV (2007), PhD pelo programa da FLORIDA CRISTIAN 

UNIVERCITY, USA . 
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Atualmente é professor de MBA na UNIFACCAMP e UNINOVE e professor de Graduação 

na UNIFACCAMP. Foi coordenador do curso de Engenharia de Produção na FACP nos 

últimos 4 anos. Tem experiência nas áreas de Engenharias e Administração, com ênfase 

em Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia de Produção, Logística e 

Engenharia da Qualidade. Com mais de 35 anos de vivência profissional no Brasil e no 

exterior em indústrias de diversos setores destacando as de transformação de 

embalagens plásticas, embalagens para alimentos, fabricantes de peças para as 

montadoras e no segmento de fios e cabos. 

 
  1.14. LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO  

 

Centro Universitário Campo Limpo Paulista - UNIFACCAMP está localizada na cidade de 

Campo Limpo Paulista no interior do estado de São Paulo, situada Rua Guatemala, 

167 JD América – Campo Limpo Paulista / São Paulo – CEP 13231-230 – CNPJ 02 

252 746/0001-18. 
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 2. JUSTIFICATIVA  
 
 
 

A Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho é um complemento significativo 

para os profissionais de Engenharia e Arquitetura. 

No Brasil, considerando-se o âmbito das empresas, há a necessidade da contratação de 

profissionais especializados em segurança, quando enquadradas no Art. 162 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que estabelece a obrigatoriedade das empresas 

a manterem serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, 

em função do número mínimo de funcionários e a natureza do risco de suas atividades. 

Ainda na esfera da obrigatoriedade, destaca-se a elaboração e a implementação do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) que se estende a todos os empregadores ou 

instituições que admitam trabalhadores como empregados. Com o objetivo de melhorar 

essas condições de trabalho, oferecer saúde e integridade física ao trabalhador, a NR-04 

estabelece que as empresas privadas e públicas que possuam trabalhadores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho manterão obrigatoriamente os Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Este serviço deve 

ser integrado pelo técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, 

médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. A mesma 

norma estabelece ainda o dimensionamento desses profissionais nas mais diversas 

empresas de acordo com o grau de risco e número de trabalhadores, sendo obrigatória a sua 

contratação para fazer cumprir a regulamentação vigente. 
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O curso de pós-graduação apresentado se inscreve dentro dos princípios e objetivos do 

Centro Universitário Campo Limpo Paulista - UNIFACCAMP, que estabelecem a integração, 

a verticalização do ensino e a otimização da infraestrutura física e profissional como 

elementos imprescindíveis para o desenvolvimento socioeconômico regional sustentável. A 

UNIFACCAMP oferece o curso de Tecnólogo em Segurança do Trabalho e os cursos de 

bacharelado em Engenharia de Produção, base para este curso de pós-graduação, 

Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e de Enfermagem. Logo, para suprir as necessidades do 

mercado local e regional e capacitar o profissional ligado às áreas de segurança e saúde no 

trabalho faz-se necessário a abertura do curso de especialização lato sensu em Engenharia 

de Segurança do Trabalho. 
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 3. INSERÇÃO REGIONAL DA UNIFACCAMP  
 

O Centro Universitário Campo Limpo Paulista é uma Instituição isolada, privada, com sede em 

Campo Limpo Paulista. A cidade ocupa uma área de 84 Km2, a uma altitude média de 740 m. 

Faz divisa territorial com os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista, Jarinu, Atibaia, 

Francisco Morato e Franco da Rocha, e está a menos de 60 km das cidades de São Paulo e 

também de Campinas. 

Hoje, a cidade é servida por duas importantes rodovias paulistas, a Anhanguera e a Dom Pedro, 

e por uma ferrovia administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 

com interligação ao metrô paulistano. 

Segundo dados do IBGE (2010) Campo Limpo Paulista conta com uma população estimada em 

74.074 mil habitantes, taxa geométrica de crescimento anual entre 2000 e 2010 de 1,54% ao 

ano, contra 1,09% registrado por todo o estado (SEADE, 2010). Foram registrados 16 

estabelecimentos de saúde (2010), 28 escolas de educação pré-escolar, 31 escolas de 

educação fundamental, 13 escolas de educação média e 1 instituição de Educação 

Superior (2012). A quantidade de alunos matriculados na educação pré-escolar, 

fundamental e média é de, respectivamente, 2.248, 11.439 e 3.939 alunos. O rendimento 

médio entre o total de empregos da cidade é de R$ 2.422,71, sendo superior a média da 

Região de Jundiaí, que é de R$ 2.158,88 e a média Estadual é de R$ 2.329,86 (SEADE, 2012). O 

PIB da cidade advém predominantemente do setor de serviços e das atividades industriais. 

Campo Limpo Paulista se encontra no grupo 2 do Índice Paulista de Responsabilidade Social 

(IPRS), isto é, está entre os municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem 

bons indicadores sociais (SEADE, 2011). 
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A região em que se encontra o Centro Universitário Campo Limpo Paulista possui um elevado 

potencial de crescimento populacional e econômico. Os índices apresentados de 

crescimento populacional (IBGE, 2010) e econômico (SEADE, 2012) da região, expressos 

nas tabelas I, II e III, sugerem que na região, se faz necessário fornecer à comunidade um 

nível cada vez maior de recursos educacionais, haja vista o número de empresas, 

bancos, estabelecimentos comerciais instalados, além das necessidades da crescente 

população por melhor qualidade de vida e também o grande potencial para instalação de 

indústrias e empresas de diversos setores. 

Os benefícios dos cursos existentes e a serem propostos incidem e incidirão em diversas 

áreas de interesse da comunidade local. Afora a vocação básica de formação profissional, 

não podem ser desprezadas outras repercussões para a comunidade local e vizinha, dos 

cursos atuais e futuros, oferecidos pelo Centro Universitário Campo Limpo Paulista. Como 

já referido, haverá reflexos, com certeza positivos, em toda a vida local, incluindo o meio 

social, econômico e cultural. 

Todos estes elementos sustentam a importância estratégica para a região de cursos pós-

graduação na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 
 
 

 
Cidades 

2011 

(habitante
s) 

2012 

(habitante
s) 

2013 

(habitante
s) 

2014 

(habitante
s) 

Cajamar 
 

65.336 
 

66.711 
 

68.115 
 

69.549 

Campo Limpo Paulista 
 

74.886 
 

75.803 
 

76.729 
 

77.669 

Francisco Morato 
 

156.194 
 

158.123 
 

160.078 
 

162.055 
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Franco da Rocha 133.486 135.617 137.782 139.981 

Jarinu 24.385 25.004 25.640 26.292 

Jundiaí 373.881 378.098 382.363 386.677 

Várzea Paulista 108.400 109.858 111.336 112.833 

TOTAL DA REGIÃO  936.568 949.214 962.043 975.056 

 

Tabela I - População das cidades da região de Campo Limpo Paulista (SEADE, 
2014). 

 
 
 
 

 

 

 
Cidade 

2008 

(milhões 

de reais) 

2009 

(milhões 

de reais) 

2010 

(milhões 

de reais) 

2011 

(milhões 

de reais) 

 
Cajamar 

 
3.071,49 

 
3.434,07 

 
4.522,48 

 
4.754,12 

 
Campo Limpo Paulista 

 
690,81 

 
749,62 

 
865,44 

 
968,26 

 
Francisco Morato 

 
705,80 

 
814,85 

 
910,94 

 
1.048,54 

 
Franco da Rocha 

 
1.517,66 

 
1.423,23 

 
1.766,77 

 
1.748,03 

 
Jarinú 

 
293,25 

 
350,61 

 
373,34 

 
478,44 

 
Jundiaí 

 
12.821,23 

 
14.258,39 

 
17.186,85 

 
18.167,97 

 
Várzea Paulista 

 
1.156,47 

 
1.261,79 

 
1.419,09 

 
1.533,41 

TOTAL DA REGIÃO  
 
20.256,71 

 
22.292,56 

 
27.044,91 

 
28.698,77 
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Tabela II – Crescimento do valor adicionado das cidades da região de Campo Limpo Paulista em 
milhões de reais (SEADE, 2011). 
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Cidade 

2008 

(reais) 

2009 

(reais) 

2010 

(reais) 

2011 

(reais) 

Cajamar 61.395,12 65.976,26 86.018,15 89.628,40 

Campo Limpo Paulista 10.852,75 11.479,73 13.196,67 14.611,50 

Francisco Morato 4.993,85 5.672,55 6.289,82 7.125,61 

Franco da Rocha 13.288,60 12.131,06 14.929,07 14.504,13 

Jarinú 15.015,58 17.277,58 17.948,53 22.536,07 

Jundiaí 42.111,00 45.461,05 54.437,65 58.325,48 

Várzea Paulista 12.731,08 13.480,72 15.088,56 16.100,94 

MÉDIA DA REGIÃO  22.912,57 24.496,99 29.701,21 31.833,16 

 

Tabela III – Crescimento do PIB per capta, em reais, das cidades da região de Campo Limpo 
Paulista (SEADE, 2011). 
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 4. OBJETIVOS  
 

  4.1. OBJETIVO GERAL  
 

O curso de tem como objetivo capacitar os profissionais graduados em engenharia, 

agronomia e arquitetura a exercerem as atividades prescritas no Art. 4º da Resolução N° 

359/1991 do CONFEA, atendendo, ainda ao Parecer nº 19/87, do Conselho Federal de 

Educação, o qual ressalta que “deve a Engenharia de Segurança do Trabalho voltar-se 

precipuamente para a proteção do trabalhador em todas as unidades laborais, no que se refere 

à questão de segurança, inclusive higiene do trabalho, sem interferência específica nas 

competências legais e técnicas estabelecidas para as diversas modalidades da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia”. 

 
 
 
 

  4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Formar Engenheiros de Segurança do Trabalho capazes de: 
 
 

 

 Assessorar empresas industriais e de outro gênero em assuntos relativos à segurança 

e higiene do trabalho, examinando locais e condições de trabalho, instalações em 

geral e material, métodos e processos de fabricação adotados pelo trabalhador, para 

determinar as necessidades dessas empresas no campo da prevenção de acidentes; 

 Inspecionar estabelecimentos fabris, comerciais e de outro gênero, verificando se 

existem riscos de incêndios, desmoronamentos ou outros perigos, para fornecer 

indicações quanto às precauções a serem tomadas; 
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 Promover a aplicação de dispositivos especiais de segurança, como óculos de proteção, 

cintos de segurança, vestuário especial, máscara e outros, determinando aspectos 

técnicos funcionais e demais características, para prevenir ou diminuir a possibilidade 

de acidentes; 

 Adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máquina ao 

homem e do homem à máquina, para proporcionar maior segurança ao 

trabalhador; 

 Executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes, organizando palestras e 

divulgações nos meios de comunicação, distribuindo publicações e outro material 

informativo, para conscientizar os trabalhadores e o público, em geral; 

 Estudar as ocupações encontradas num estabelecimento fabril, comercial ou de outro 

gênero, analisando suas características, para avaliar a insalubridade ou 

periculosidade de tarefas ou operações ligadas à execução do trabalho; 

 Realizar estudos sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais, consultando 

técnicos de diversos campos, bibliografia especializada, visitando fábricas e outros 

estabelecimentos, para determinar as causas desses acidentes e elaborar 

recomendações de segurança. 
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  4.3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  
 

Os Especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho serão profissionais críticos e 

reflexivos capazes de compreender novas tecnologias e desenvolvê-las buscando soluções de 

problemas que envolvam a saúde e segurança do trabalho. 

Estes profissionais serão capazes de reconhecer as diversas situações de risco à saúde e 

segurança dos trabalhadores, que podem trazer prejuízo à integridade física e dignidade 

humana, corrigindo-as antecipadamente. 

 
 
 

 
  4.4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

 
 Identificar e explicar a dimensão da segurança do trabalhador presente nas diversas 

manifestações dos conhecimentos; 

 Articular elementos empíricos e conceituais, concernentes ao conhecimento 

científico dos processos que visam à proteção da saúde e integridade física do 

trabalhador; 

 Planejar e realizar atividades que visem à análise e avaliação do ambiente de trabalho; 

 Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares com 

vistas à prevenção de riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho e zelo pela 

preservação da segurança e saúde do trabalhador; 

 Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; 
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 Orientar o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de 

Proteção Coletiva – EPC; 

 Coletar e organizar informações sobre saúde e segurança no trabalho; 
 

 Elaborar e executar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 

 
 Investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle; 

 Prestar assessoria no que concerne a assuntos ligados à segurança do trabalho; 

 Emitir pareceres técnicos sobre riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como 

orientar empregador e trabalhadores sobre medidas de prevenção, eliminação e 

neutralização de riscos no trabalho; 

 Analisar métodos e processos de trabalho e identificar os fatores de risco, propondo 

sua eliminação ou controle; 

 Executar e fazer cumprir procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os 

resultados; 

 Desenvolver programas de treinamento, cursos, campanhas e palestras, com objetivo 

de divulgar normas de segurança, visando evitar acidentes do trabalho, doenças 

profissionais e do trabalho; 

 Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção coletiva e individual dos 

trabalhadores; 
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 Executar atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho que objetivem a 

eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes e melhorias 

das condições do ambiente; 

 Levantar dados estatísticos de acidente e doenças para ajustes nas ações preventivas; 

 Identificar atividades insalubres e perigosas existentes na empresa, informando ao 

empregador e trabalhadores sobre seus riscos, bem como medidas preventivas ou 

neutralizadoras; 

 Avaliar as condições ambientais de trabalho, subsidiando o planejamento e organização 

do trabalho de forma segura para o trabalhador e, consequentemente, para a 

empresa; 

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 

 
 Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua 

manutenção. 
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 5. ESTRUTURA CURRICULAR  
 

  5.1. Matriz Curricular  
 

Os conteúdos curriculares foram organizados de acordo com o Parecer nº 19/87 do Conselho 

Federal de Educação (CFE) de 27/01/1987, proposto pela Secretaria de Educação Superior, que 

instituiu o currículo básico do curso de especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho. O referido parecer define que o curso deve conter, no mínimo, 600 horas de aula, 

sendo 550 horas/aula destinadas às disciplinas obrigatórias e 50 horas/aula a critério da 

instituição de ensino, destinadas ao aprofundamento e desdobramento das disciplinas 

obrigatórias, cobertura de peculiaridades regionais ou formação didático-pedagógica1. 

No tocante à carga horária exigida, entende-se que, apesar de existir um aparente conflito entre 

o disposto no Parecer CFE nº 19/1987 (600 horas) e o previsto nas Resoluções (360 horas), na 

verdade são dois atos normativos distintos, sendo que o Parecer tem aplicação específica aos 

cursos de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, enquanto a duração prevista 

nas Resoluções tem caráter geral, aplicando-se a cursos de especialização. 

Para os cursos de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, deve, portanto, ser 

observada a duração definida no Parecer CFE nº 19/1987, até que outra norma venha a 

substituí-lo. 

 
 
 

 
 
 

1 BRASIL, Ministério da Educação. Parecer nº 19/87 do Conselho Federal de Educação a 

respeito do Currículo Básico do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho. 

Disponível em: http://sobes.org.br/s/wp-content/uploads/2009/08/parecer1.pdf. Acesso em 

21/08/2016. 

http://sobes.org.br/s/wp-content/uploads/2009/08/parecer1.pdf


25 
 

Com referência à qualificação exigida do corpo docente, a Resolução CNE/CES nº 1/2007, 

estabelece: 

Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida 

capacidade técnico-profissional, sendo que 50% (cinqüenta por cento) destes, pelo menos, 

deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação 

stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Durante o curso serão ofertadas regularmente 16 disciplinas distribuídas em três semestres ou 

18 (dezoito) meses letivos. A relação das disciplinas com respectiva carga horária encontra-se 

elencada no Quadro 1 abaixo. 

 
 

 

DISCIPLINA C.H. 

Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho 20 

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações I 20 

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações 

Mecânicas II 
32 

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações 

Elétricas III 
32 

Higiene do Trabalho I 72 

Higiene do Trabalho II 72 

Proteção do Meio Ambiente 48 

Proteção contra Incêndio e Explosões 60 

Gerenciamento de Riscos 60 

Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e 

Treinamento 
16 

Administração Aplicada à Engenharia de Segurança 32 

O Ambiente e as Doenças do Trabalho 52 

Ergonomia 32 

Legislação e Normas Técnicas 20 

Metodologia Científica 20 
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Didática do Ensino Superior 32 

Trabalho de Conclusão de Curso 32 

TOTAL 652 

 

Quadro 1 – Relação das disciplinas do curso 

 
Em relação à exigência de apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia, 

cabe esclarecer que tanto a Resolução CNE/CES nº 1/2001 quanto a Resolução CNE/CES nº 

1/2007, que a sucedeu e que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-

graduação lato sensu, em nível de especialização, disciplinam em caráter geral a questão da 

obrigatoriedade dessa apresentação, não contemplando exceções para a dispensa. 
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  5.2. Ementa das Disciplinas  
 
 
 
 

DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

CARGA 
HORÁRIA 

20 horas-aula 

OBJETIVO Demonstrar ao aluno aspectos da segurança do trabalho ontem e hoje. 

Habilitando-o a compreender a importância da Segurança do trabalho 

como instrumento fundamental para o êxito de qualquer atividade 

empresarial/industrial. 

EMENTA Aspectos históricos em âmbito mundial. Aspectos atuais da segurança do 

trabalho. Organismos internacionais e nacionais. Terminologia aplicada. 

Riscos do trabalho. Acidentes do trabalho: conceituação, classificação, 

causas e consequências. Aspectos prevencionistas.. Estudo dos aspectos 

inerentes a Norma regulamentadora 7, 9 e 18: Programas específicos de 

segurança - PPRA, PCMSO, PCMAT, PGR. 

BIBLIOGRAFIA CARDELLA, Benedito. Segurança do Trabalho e Prevenção de acidentes – 

uma visão holística. São Paulo: ATLAS 

SEGURANCA e medicina no trabalho: lei n.6.514, de 22 de dezembro de 

1977; normas regulamentadoras - NR, aprovadas pela portaria n.3.214, de 

8de junho de 1978; índices remissivos. São Paulo, SP: Atlas. 

 
 

 

DISCIPLINA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES I 

CARGA 
HORÁRIA 

20 horas-aula 

OBJETIVO Conhecer o funcionamento e aplicação de tecnologias específicas de 

proteção aos riscos de modo geral nas instalações. 

EMENTA Equipamentos de proteção individual e coletiva; arranjo físico – layout; 

cor, sinalização e rotulagem de materiais; transporte, manuseio e 

movimentação de materiais; edificações 

BIBLIOGRAFIA TORREIRA, Raul Peragalo. Manual de Segurança Industrial. Editora Magus 

Publicações. 

ROUSSELET, Edison da Silva. FALCÃO, Cesar. A segurança na obra: manual 

técnico de segurança do trabalho em edificações prediais. Rio de Janeiro: 

Interciencia. 
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DISCIPLINA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS II 

CARGA 
HORÁRIA 

32 horas-aula 

OBJETIVO Conhecer o funcionamento e aplicação de tecnologias específicas de 

proteção aos riscos de modo geral nas instalações mecânicas. 

EMENTA Conceituação e importância, bombas e motores, veículos, equipamento de 

guindar e transportar, ferramentas manuais e motorizadas, vasos sob 

pressão, caldeiras, equipamentos pneumáticos, fornos compressores, 

soldagem e corte, projeto de proteção de máquinas 

BIBLIOGRAFIA TORREIRA, Raul Peragalo. Manual de Segurança Industrial. Editora Magus 

Publicações. 

 
 

 

DISCIPLINA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS III 

CARGA 
HORÁRIA 

32 horas-aula 

OBJETIVO Conhecer o funcionamento e aplicação de tecnologias específicas de 

proteção aos riscos de modo geral nas instalações elétricas. 

EMENTA Riscos de energia elétrica; segurança nos serviços e operação, manutenção 

e construção de vias públicas – linhas aéreas; segurança nos serviços de 

operação, manutenção e construção de subestações; segurança nos 

serviços de operação, manutenção e construção em linhas de transmissão; 

segurança nos serviços e operação, manutenção e construção de vias 

públicas – redes subterrâneas; aspectos gerais de segurança do trabalho na 

distribuição/transmissão; estudo e análise da NR – 10. 

BIBLIOGRAFIA Segurança e medicina no trabalho: lei n.6.514, de 22 de dezembro de 

1977; normas regulamentadoras - NR, aprovadas pela portaria n.3.214, de 

8 de junho de 1978; índices remissivos. São Paulo, SP: Atlas. 

BARRICO, João José de Souza. PEREIRA, Joaquim Gomes. Manual de 

Auxílio na Explicação e Aplicação da Nova NR-10. Editora LTR, 2005 

OLIVEIRA, Aloizio Monteiro de. Curso Básico de Segurança em Eletricidade 

- Manual de Referência da NR-10. Edição do Autor, 2007. 

 
 
 

DISCIPLINA HIGIENE DO TRABALHO I 

CARGA 
HORÁRIA 

72 horas-aula 
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OBJETIVO Capacitar os participantes para a identificação, análise e avaliação dos 

riscos físicos inerentes a várias atividades, bem como seus possíveis 

impactos; demonstrando forma de identificação, avaliação, medidas de 

correção. 

EMENTA Conceituação, Classificação e Reconhecimento de Riscos. Riscos Físicos: 

Ruídos. Vibrações. Sobrecarga térmica. Temperaturas baixas. Iluminação. 

Umidade. Pressões elevadas e baixas. Radiação ionizante, Radiações não 

ionizantes. Radiação ultravioleta e infravermelha. Trabalho prático de 

controle de Ruídos. Trabalho prático de controle de Calor. 

BIBLIOGRAFIA SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de avaliação e controle de ruído: 

PPRA. São Paulo. LTR: 2001. 

ARAÚJO, Giovanni Moraes; REGAZZI, Rogério Dias - Perícia e Avaliação de 

Ruído e Calor Passo a Passo - Teoria e Prática - Rio de Janeiro: (s.n.), 1999; 

Segurança e medicina no trabalho: lei n.6.514, de 22 de dezembro de 

1977; normas regulamentadoras - NR, aprovadas pela portaria n.3.214, de 

8 de junho de 1978; índices remissivos. São Paulo, SP: Atlas. 

 
 

 

DISCIPLINA HIGIENE DO TRABALHO II 

CARGA 
HORÁRIA 

72 horas-aula 

OBJETIVO Capacitar os participantes para a identificação, análise e avaliação dos 

riscos químicos inerentes a várias atividades, bem como seus possíveis 

impactos; demonstrando forma de identificação, avaliação, medidas de 

correção. 

EMENTA Riscos Químicos: conceituação, classificação, reconhecimento dos riscos 

químicos. Limites de tolerância no manuseio de substâncias químicas. 

Contaminantes sólidos e líquidos. Contaminantes gasosos. Medidas de 

controle coletivo e individual para agentes químicos. Técnicas de medição 

da Poeira. Técnicas de medição de gases e vapores. Aferição e 

determinação de vazão dos equipamentos de avaliação. Trabalho prático 

de controle de poeira. 

BIBLIOGRAFIA SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de avaliação e controle de poeira e 

outras partículas: PPRA. São Paulo. LTR: 2000. 

CORREA, Márcia Angelim Chaves; SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de 

avaliação e controle de gases e vapores: PPRA. São Paulo. LTR: 2000. 

Segurança e medicina no trabalho: lei n.6.514, de 22 de dezembro de 

1977; normas regulamentadoras - NR, aprovadas pela portaria n.3.214, de 

8 de junho de 1978; índices remissivos. São Paulo, SP: Atlas. 
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DISCIPLINA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

CARGA 
HORÁRIA 

48 horas-aula 

OBJETIVO Municiar os alunos de informações que possam subsidiar a tomada de 

decisões na relação segurança do trabalho e gestão ambiental. 

EMENTA Conceituação e importância da prevenção do meio ambiente; aspectos 

legais; institucionais e órgãos regulamentadores. Critérios e técnicas 

de avaliação e controle de poluentes da água. Prevenção do meio 

ambiente e preservação do solo. Critérios e técnicas de avaliação e 

controle de poluentes no ar. Gestão integrada de resíduos sólidos. 

Gestão Ambiental e Técnicas de Auditoria Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA MOTA, S. Introdução à Engenharia Ambiental. 3ª Ed. Rio de Janeiro: ABES, 

2003. PHILIPPI JR., Arlindo. Curso de Gestão Ambiental. Barueri, SP: 

Manole, 2004. 

SETTI, A. A., Introdução ao Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

ANEEL/ANA, 3ª Edição, Brasília-DF, 2001; 

BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental: o desafio 

do desenvolvimento sustentável. 2ª ed. São Paulo, SP: Prentice Hall, 

2005. 

 
 

 

DISCIPLINA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÕES 

CARGA 
HORÁRIA 

60 horas-aula 

OBJETIVO Distinguir, dimensionar e projetar sistemas de combate a incêndio. 

EMENTA Sistemas de Alarme e Detecção. Agentes Extintores. Sistemas Fixos e 

Equipamentos de Combate a Incêndios. Rede de Hidrantes. Equipamentos 

de Combate de Incêndio. Explosivos: Conceituação e Identificação. 

Técnicas Inspeção e Análise de Causas de Incêndio e Explosões. Inspeções 

Oficiais: Órgãos Públicos e Seguradora. Planos de Evacuação. Legislação e 

Normas Relativas à Proteção Contra Incêndios e Explosivos. 

BIBLIOGRAFIA JUNIOR, Abel Batista Camillo – Manual de Prevenção e Combate a 

incêndios. Editora SENAC: 8ª edição, 2007. 

GOMES, Ary Gonçalves. Sistemas de Prevenção Contra Incêndios. SÃO 

PAULO: INTERCIENCIA. 

PEREIRA, Aderson Guimarães. Sistemas de Hidrantes Prediais para 

Combate a Incêndio. Book Mix. 
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DISCIPLINA GERENCIAMENTO DE RISCOS 

CARGA 
HORÁRIA 

60 horas-aula 

OBJETIVO Conceituar os tipos de riscos, associando-os com a segurança e usando 

ferramentas adequadas para o gerenciamento. 

EMENTA A Evolução do Prevencionismo. Prevenção e controle de perdas (controle 

de danos, controle total de perdas). Segurança de sistemas. Investigação e 

análise de acidentes. Natureza dos riscos empresariais. Retenção de riscos 

(seguros e auto adoção). Confiabilidade. Gerenciamento de riscos. 

Identificação de riscos (Inspeções de segurança e Técnica de incidentes 

críticos). Técnicas de analises de riscos (APR, AMFE, Serie de riscos, AAF). 

Modelo de programa de gerenciamento de riscos. Programa de Prevenção 

de riscos ambientais – PPRA. 

BIBLIOGRAFIA TAVARES, Jose da Cunha. Noções de Prevenção e Controle de Perdas em 

Segurança do Trabalho. São Paulo: SENAC. 

DE CICCO, Francesco, FANTAZZINI, Mario. Introdução a Engenharia de 

Segurança de Sistemas. São Paulo: FUNDACENTRO, 1979. 

CARDELLA, Benedito. Segurança do Trabalho e Prevenção de acidentes – 

uma visão holística. São Paulo: ATLAS 

SHERIQUE, Jaques. Aprenda como fazer: PPRA, PMCAT. São Paulo: LTR. 

 
 

 
DISCIPLINA PSICOLOGIA NA ENGENHARIA DE SEGURANÇA, COMUNICAÇÃO E 

TREINAMENTO 

CARGA 
HORÁRIA 

16 horas-aula 

OBJETIVO Preparar os alunos para a compreensão dos aspectos psicológicos e 

comportamentais envolvidos na promoção da saúde e prevenção de 

acidentes. 

EMENTA Noções de Psicologia e Segurança no Trabalho. Comportamento Humano e 

Prevenção. Aspectos Psicológicos do Trabalho e do Acidente. Papel do 

Profissional de Segurança do Trabalho na Educação Prevencionista. 

BIBLIOGRAFIA BLEY, Juliana Zilli, Comportamento Seguro. Psicologia da Segurança no 

Trabalho e Prevenção de Doenças e Acidentes. Paraná: Editora Sol, 2006. 

DEJOUS, Cristophe, A Loucura do trabalho –– 2a. ed. São Paulo: Cortez- 

Oboré, 1987. 
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DISCIPLINA ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

CARGA 
HORÁRIA 

32 horas-aula 

OBJETIVO Preparar os alunos para a compreensão dos aspectos de administração e 

ferramentas da qualidade envolvidos na segurança do trabalho. 

EMENTA Conceitos e princípios da administração. Paradigmas na Gestão das 

Empresas. Administração Estratégica. Relação custo benefício. Inter- 

Relacionamento de Engenharia de Segurança com as demais áreas da 

empresa. Gerência da Qualidade e Segurança. Programas. 

BIBLIOGRAFIA TAVARES, Jose da Cunha. Tópicos de Administração Aplicada à Segurança do 

Trabalho. São Paulo. SENAC. 

OLIVEIRA, Celso Luiz de; MINICUCCI, Agostinho. Pratica da qualidade na 

segurança do trabalho: uma experiência brasileira. São Paulo: LTR, 2001. 

 
 
 

DISCIPLINA O AMBIENTE E AS DOENÇAS DO TRABALHO 

CARGA 
HORÁRIA 

52 horas-aula 

OBJETIVO Capacitar os alunos para a identificação, análise e avaliação dos riscos 

biológicos bem como o estudo das principais doenças do trabalhos. 

EMENTA Conceituação e importância. Serviços de medicina do trabalho e PCMSO - 

atribuições e relacionamento com a engenharia de segurança. Riscos 

biológicos. Relação entre agentes ambientais e doenças do trabalho. 

Estudo de doenças do trabalho: doenças causadas por agentes físicos, 

químicos e biológicos. Doenças do trabalho na indústria e no meio rural. 

Aspectos epidemiológicos das doenças do trabalho. Noções de toxicologia 

ocupacional. Doenças ocupacionais na construção civil; LER/DORT; 

Dermatoses; Insalubridades. 

BIBLIOGRAFIA BELLUSCI, Silvia Meirelles. Doenças Profissionais ou do Trabalho. São 

Paulo: SENAC. 

RIO, Rodrigo Pires. LER/DORT: Ciência e Lei: Novos Horizontes da Saúde e 

do Trabalho. Editora Health. 

MICHEL, Oswaldo. Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. São 

Paulo: LTR 

GALAFASSI, Maria Cristina. Medicina do trabalho: programa de controle 

médico de saúde ocupacional. (NR 7). São Paulo: Atlas. 
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DISCIPLINA ERGONOMIA 

CARGA 
HORÁRIA 

32 horas-aula 

OBJETIVO Conhecer o conceito e método, e técnicas de ergonomia para aplicação 

pratica nas atividades do dia a dia de forma a minimizar os riscos 

ergonômicos ao trabalhador. 

EMENTA Ergonomia. Riscos Ergonômicos. Abordagem ergonômica de sistemas. 

Biomecânica ocupacional. Antropometria aplicada. Fisiologia do trabalho. 

Análise ergonômica de postos de trabalho. Controles e dispositivos de 

informação. Fatores ambientais. Fatores humanos no trabalho. 

Organização e métodos de trabalho. A iluminação, ruído e o conforto 

térmico: NBR 5413, NBR 10152 e NR 17. 

BIBLIOGRAFIA COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia aplicada ao trabalho. 1. ed. Belo 

Horizonte: ERGO, 1995. Vol I. 

DUL, Jan. WEERDMEESTER. Ergonomia prática. São Paulo. BLUCHER: 2000. 

LIDA, Itiro. WEERDMEESTER. Ergonomia projeto e produção. São Paulo. 

BLUCHER: 2001. 

 
 

 

DISCIPLINA LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

CARGA 
HORÁRIA 

20 horas-aula 

OBJETIVO Proporcionar noção geral e sistemática do Direito e em especial a 

legislação destinada à tutela da saúde e segurança do trabalhador. 

EMENTA Legislação: Conceituação, hierarquia, acidentaria previdenciária, sindical, 

atribuições do engenheiro, do técnico de segurança do trabalho, embargo 

e interdição e convenções e recomendações internacional do trabalho 

(OIT). Normas Técnicas: Normais nacionais, estrangeiras e internacionais 

técnicas do preparo de normas e importância da utilização de normas 

Técnicas Internas para engenharia de segurança. 

BIBLIOGRAFIA SEGURANCA e medicina no trabalho: lei n.6.514, de 22 de dezembro de 

1977; normas regulamentadoras - NR, aprovadas pela portaria n.3.214, de 8 

de junho de 1978; índices remissivos. São Paulo, SP: Atlas. 
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DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA 

CARGA 
HORÁRIA 

20 horas-aula 

OBJETIVO Contemplar os diferentes âmbitos do conhecimento profissional para 

desenvolver habilidades no aluno em transferir informações para cursos 

de nível superior e treinamentos especializados. 

EMENTA Principais elementos do processo didático-pedagógico: planejamento, 

objetivos, metodologia e avaliação. Técnicas de ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 

1998. 

MASETTO, Marcos Tarciso. Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 

1994. 

SANT''ANNA, Ilza Martins; MENEGOLLA, Maximiliano. MENEGOLLA, 

Maximiliano. Didática: aprender a ensinar: técnicas e reflexões 

pedagógicas para formação de professores. 7.ed. São Paulo, SP: Loylola, 

2002. 

MIRANDA, Simão de. Professor, não deixe a peteca cair!: 63 ideias para 

aulas criativas. 2.ed. São Paulo, SP: Papirus, 2005. 

 
 
 

DISCIPLINA DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

CARGA 
HORÁRIA 

32 horas-aula 

OBJETIVO Objetiva discutir o processo ensino-aprendizagem e favorecer a formação 

da criticidade sobre o ensino superior no Brasil. Instrumentalizar os alunos 

para a elaboração e execução de disciplinas de cursos de graduação. 

EMENTA Conceitos fundamentais em didática do ensino superior; Estratégias de 

ensino; O processo ensino/aprendizagem; Legislação do ensino superior no 

Brasil; Políticas de implementação e avaliação de cursos de nível superior; 

Planejamento de disciplina; Avaliação da aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BORDENAVE, J.D.; PEREIA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 

Paulo: Vozes. 

FREIRE, P. Pedagogia de Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GIL, A.C. Avaliação da aprendizagem: Metodologia do Ensino Superior. São 

Paulo: Atlas, 1997. Cap 11, p.106-118. 

GIL, A.C. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 1997. 
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 LOWMAN, J. Dominando as Técnicas de Ensino. Atlas, 2004. 

MOREIRA, D.A. (org) Didática do ensino superior: técnicas e tendências. 

São Paulo: Pioneira, 1997. 

 
 
 
 
 

  5.3. Corpo Docente  
 

Segue abaixo o quadro que correlaciona o corpo docente com suas respectivas disciplinas e 

titulação. Outros docentes da FACCAMP poderão integrar o quadro de professores 

orientadores conforme o surgimento de demandas acadêmicas do curso e linhas de interesses 

dos discentes. 

 
 
 

 

DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

DOCENTE RUBENS CUKIER 

TITULAÇÃO MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO 
CURRICULAR 

Mestre em Administração pela FACCAMP (2011). É Graduado em 

Engenharia pela FEI (1977), Pós-graduado em Engenharia da Segurança do 

Trabalho pela FAAP (1979), MBA em Gestão Empresarial pela FGV (2007), 

PhD pelo programa da FLORIDA CRISTIAN UNIVERCITY, USA . Atualmente é 

professor de MBA na UNIFACCAMP e UNINOVE e professor de Graduação 

na UNIFACCAMP. Foi coordenador do curso de Engenharia de Produção na 

FACP nos últimos 4 anos. Tem experiência nas áreas de Engenharias e 

Administração, com ênfase em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

Engenharia de Produção, Logística e Engenharia da Qualidade. Com mais 

de 35 anos de vivência profissional no Brasil e no exterior em indústrias de 

diversos setores destacando as de transformação de embalagens plásticas, 

embalagens para alimentos, fabricantes de peças para as montadoras e no 

segmento de fios e cabos. 
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DISCIPLINA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES I 

DOCENTE ORLANDO ORSI NETO 

TITULAÇÃO ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL 

RESUMO 
CURRICULAR 

Pós Graduação - Administração Industrial ( Universidade de São Paulo – 

USP). Graduação - Engenharia Industrial Mecânica (Universidade São 

Francisco). 

Experiência em Empresas de características Industrial – Domínio e 

Vivência em áreas de Produção, Engenharia, Qualidade e Manutenção e 

Engenharia Industrial. Atuação como Coordenador da Qualidade ISO 9000 e 

14000, criando indicadores de satisfação do cliente e procedimentos para 

cada departamento, sendo responsável pelas rotinas da Manutenção da 

Certificação. Treinamento de pessoal de fábrica e administrativo sobre 

Lean Maufactoring, Qualidade e Normas, Indicadores de Qualidade e 

Produtividade, bem como acompanhamento de auditorias. 

 

 

DISCIPLINA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS II 

DOCENTE ANDERSON AGUIAR 

TITULAÇÃO ESPECIALISTA 

RESUMO 
CURRICULAR 

Especialista em Automação e Controle de Processos Industriais – 

(Lato Sensu). Especialista em Usinagens Especiais – (Lato Sensu) 

Tecnólogo em Gestão de Processos Gerenciais, (UNICID).Técnico 

em Mecânica. 

Instrutor de Formação Profissional SENAI - “Alfried Krupp”, 

atuando na qualificação de profissionais para o mercado de 

trabalho, bem como consultorias a empresa. 

Experiência de mais 27 anos em Indústria Metalúrgica em 

Usinagem de Médio e Grande Porte com Alta Precisão, no 

segmento de fabricação de máquinas, válvulas, bombas e 

componentes. Com experiência nas áreas de planejamento de 

produção, processos de fabricação, máquinas operatrizes, 

experiência e vivencia em elaboração de processos de montagem, 

usinagem, pintura, caldeiraria, solda, cronoanalise de tempos 

empregados, cronometragem, orçamentos, programação de 

máquinas  CNC,  cálculo  de  custo  do  produto,  pesquisa e 

desenvolvimento   com   foco   em   otimização   do  produto, 
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 conhecimento em 

tratamento térmico. 

processos de fundição e modelação, 

 

 

DISCIPLINA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS III 

DOCENTE ALEX SANDER CANDIDO BRANCO 

TITULAÇÃO ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO DE DOCENTE 

RESUMO 
CURRICULAR 

Possui pós graduação em Formação de Docência para Ensino Superior; 

pela Faculdade de Campo Limpo Paulista - Faccamp (2016), graduação em 

Engenharia Elétrica; pela Universidade Nove de Julho (2012) e curso 

técnico em eletrotécnica pela ETE Getúlio Vargas (1994). Tem experiência 

na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em coordenação de projetos e 

obras. Carreira desenvolvida ao longo de mais de 17 anos nas áreas de 

engenharia e manutenção em empresas de grande porte e multinacionais 

que atuam nos segmentos engenharia, serviços e siderurgia. Atualmente 

dirige sua própria empresa de engenharia e ministra aulas para turmas de 

pós graduação na faculdade Faccamp. Durante sua carreira desenvolveu 

atividades como coordenação de projetos multidisciplinares, seguindo 

metodologia PMI: concepção, planejamento, execução e encerramento. 

Elaboração de estudos técnicos, escopos de serviços, especificações de 

equipamentos, equalizações de propostas técnicas, controle de custos, 

projetos elétricos, coordenação de equipes de campo, fiscalização em 

campo, planejamento de atividades de instalações e montagens, 

manutenções preventivas, preditivas, corretivas programadas e 

elaboração de IC?s. 

 

 
DISCIPLINA HIGIENE DO TRABALHO I 

DOCENTE SILVIA MARIA RIBEIRO OYAMA 

TITULAÇÃO DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

RESUMO 
CURRICULAR 

Possui graduação em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Enfermagem na Saúde do 

Adulto pela Universidade de São Paulo (2006) e doutorado em Ciências da 

saúde pela Universidade de São Paulo (2011).Especialista em saúde e 

segurança no trabalho. Experiência de 5 anos na área de saúde 

ocupacional. Atuou na empresa e em operadora de saúde, realizando 

gestão de programas de qualidade de vida do trabalhador. Atualmente 

atua como docente do ensino superior nos cursos de graduação de 

Enfermagem e pós graduação na área de saúde. Foi tutora em projeto do 

PET Saúde do Ministério da Saúde. Presta consultoria na área de promoção 

da saúde. 
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DISCIPLINA HIGIENE DO TRABALHO II 

DOCENTE JOSÉ PEDRO DIAS JUNIOR 

TITULAÇÃO MESTRADO EM SAÚDE OCUPACIONAL 

RESUMO 
CURRICULAR 

Mestrado em Saúde Ocupacional (stricto sensu) – UNICAMP/2006. 

Programas de Segurança – 3M USA/2002.Gerenciamento 

Ambiental (lato sensu) – USP-FSP/2000. Toxicologia e Ergonomia – 

Minnesota University – USA/1998.Técnico de Segurança do 

Trabalho – SENAC/1994.Ergonomia – Michigan University – 

USA/1994. Supervisor de Proteção Radiológica - Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN) / 1992Biologia – PUCC/1981. 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

ERM 2015 (atual) Diretor Regional de Saúde, Segurança(H&S) – 

América Latina 

International Safety System 2014. Consultor associado / Gerente 

Regional Sênior de Saúde, Segurança, Meio Ambiente (EHS) – 

América Latina(2005;2013) 

Johnson & Johnson (2005 – 2013). Gerente Regional Sênior de 

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade (EHS&S) – 

América Latina, Gerente Regional de Higiene Ocupacional – 

América Latina 

3M BRASIL 1988 – 2005. Gerente de Higiene Ocupacional para 

América Latina 

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI (1988 – 2003). Professor 

Assistente Concursado – Departamento de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias 
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DISCIPLINA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

DOCENTE PATRÍCIA MARTINELLI 

TITULAÇÃO DOUTORA 

RESUMO 
CURRICULAR 

Possui graduação em Geografia, licenciatura plena e bacharelado, pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999) e mestrado 

em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(2004). Defendeu e teve aprovação, em 2017, em Tese de doutorado na 

Universidade Estadual Paulista, Área de Concentração de Organização do 

Espaço. Dedicou-se ao curso de Teatro para educadores, na Fundação 

Clóvis Salgado, em Belo Horizonte/MG. No campo de ação profissional 

dispõe de experiências educacionais formais do ensino fundamental II a 

graduação em Geografia. No campo técnico/aplicado, possui diversos 

trabalhos realizados com planos municipais e projetos ambientais, 

especialmente na área participativa do processo e atuação em 

coordenação de equipes multidisciplinares em Gerenciamento de áreas 

Contaminadas (diagnóstico água e solo e impactos à saúde humana e 

populações de entorno) e auditoria. 

 

 
DISCIPLINA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÕES 

DOCENTE RODRIGO SILVA LACERDA 

TITULAÇÃO ESPECIALISTA 

RESUMO 
CURRICULAR 

Professor Especialista em Ciências de Bombeiros e Defesa Civil, especialista 

em Direito Militar, possui graduação em Tecnólogo de Pol Ost. e 

Preservação da Ordem Pública pela Escola Superior de Sargentos da Policia 

Militar do Estado de São Paulo (2012) e graduação em Ciências Sociais e 

Jurídicas pelo Centro Universitário Padre Anchieta (2006), pós graduado 

em direito militar pela Universidade Castelo Branco. Atualmente é 

professor da Faculdade Campo Limpo Paulista (FACCAMP), atuando nas 

áreas da Qualidade Total, com enfase na Padronização para a Qualidade, 

Premiações e Certificações da Qualidade e Normas Técnicas da Qualidade 

(ISO 9000), também atua como docente nas mais diversas disciplinas do 

Curso Tecnólogo em Segurança no Trabalho, é membro do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Atendimento Pré Hospitalar, atuando 

também como docente na Escola Superior de Bombeiros. 
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DISCIPLINA GERENCIAMENTO DE RISCO 

DOCENTE JOELMA TELESI PACHECO CONCEIÇÃO 

TITULAÇÃO MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO 
CURRICULAR 

Possui mestrado em Administração de Empresa, área de pesquisa Gestão 

de Pessoas em Cooperativas de Resíduos sólidos e graduação em curso 

superior tecnológico de Gestão de Recursos Humanos pela FACCAMP 

Faculdade Campo Limpo Paulista (2012), MBA em Gestão de Pessoas e Pós 

Graduação em Formação de Docentes para o ensino superior. Possui 

experiência na área de Administração. 

 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA PSICOLOGIA NA ENGENHARIA DE SEGURANÇA, COMUNICAÇÃO E 

TREINAMENTO 

DOCENTE ANDREIA SILVA DA MATA 

TITULAÇÃO DOUTORA EM EDUCAÇÃO 

RESUMO 
CURRICULAR 

Doutora em Educação pela UNICAMP (Universidade Estadual de 

Campinas). Atuou no período de julho de 2011 a janeiro de 2013 como 

Gerente da Divisão de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência 

e Desenvolvimento Social do Município de Atibaia e Coordenadora do 

Creas - Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Do 

período de 2008 a 2011 foi coordenadora de projetos sociais voltados à 

proteção social básica. Mestre em Psicologia pela Universidade São 

Francisco concluído em agosto de 2010, sendo bolsista pela Capes no 

projeto Observatório do ENADE. Realizou estágios em docência nas 

disciplinas de Estatística Básica, Trabalho de Conclusão de Curso das 

turmas de Psicologia dos anos de 2009 e 2010, e na disciplina Psicologia e 

Educação do curso de Pedagogia da Unicamp. Possui graduação em 

Psicologia concluído em 2007 e graduação em Ciências Contábeis 

concluído em 1996, ambas pela Universidade São Francisco. Atualmente 

atua como psicóloga na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 

APAE de Campinas, integrante da equipe de avaliação multidisciplinar do 

programa Seja Bem-Vindo desta instituição, realizando avaliação 

neuropsicológica. Professora dos cursos de pós-graduação em 

Psicopedagogia, Neurociências e Engenharia de Segurança do Trabalho da 

instituição Faculdade Campo Limpo Paulista - FACCAMP. 
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DISCIPLINA ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

DOCENTE RUBENS CUKIER 

TITULAÇÃO MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO 
CURRICULAR 

Mestre em Administração pela FACCAMP (2011). É Graduado em 

Engenharia pela FEI (1977), Pós-graduado em Engenharia da Segurança do 

Trabalho pela FAAP (1979), MBA em Gestão Empresarial pela FGV (2007), 

PhD pelo programa da FLORIDA CRISTIAN UNIVERCITY, USA . Atualmente é 

professor de MBA na UNIFACCAMP e UNINOVE e professor de Graduação 

na UNIFACCAMP. Foi coordenador do curso de Engenharia de Produção na 

FACP nos últimos 4 anos. Tem experiência nas áreas de Engenharias e 

Administração, com ênfase em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

Engenharia de Produção, Logística e Engenharia da Qualidade. Com mais 

de 35 anos de vivência profissional no Brasil e no exterior em indústrias de 

diversos setores destacando as de transformação de embalagens plásticas, 

embalagens para alimentos, fabricantes de peças para as montadoras e no 

segmento de fios e cabos. 

 

 

DISCIPLINA O AMBIENTE E AS DOENÇAS DO TRABALHO 

DOCENTE SILVIA MARIA RIBEIRO OYAMA 

TITULAÇÃO DOUTORA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

RESUMO 
CURRICULAR 

Possui graduação em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Enfermagem na 

Saúde do Adulto pela Universidade de São Paulo (2006) e 

doutorado em Ciências da saúde pela Universidade de São Paulo 

(2011). Especialista em saúde e segurança no trabalho. Experiência 

de 5 anos na área de saúde ocupacional. Atuou na empresa e em 

operadora de saúde, realizando gestão de programas de qualidade 

de vida do trabalhador. Atualmente atua como docente do ensino 

superior nos cursos de graduação de Enfermagem e pós graduação 

na área de saúde. Foi tutora em projeto do PET Saúde do 

Ministério da Saúde. Presta consultoria na área de promoção da 

saúde. 



42 
 

 
 

 

DISCIPLINA ERGONOMIA 

DOCENTE RENATA CELIAN DE MARTINS KOHS 

TITULAÇÃO ESPECIALISTA em Fisioterapia do Trabalho - certificada 

pela ABRAFIT 

RESUMO 
CURRICULAR 

1997 – 2000 - Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas - PUCCAMP Graduação em Fisioterapia 2001 – 

2004 – Centro de Estudos em Acupuntura e Fisioterapia 

Alternativas - CEATA Curso de Formação de Especialista 

em Acupuntura para Fisioterapeutas (1200 horas/aula) 

2005 – 2006 – Faculdade - CBES/ SP Especialização “Latu 

Sensu” em Fisioterapia do Trabalho (540 horas/aula) 

Perícia Judicial para Fisioterapeutas – Método Veronesi 

Ergonomia e gestão de inclusão de PNE nas empresas – 

Arquimedes Augusto Penha Método OCRA Checklist – 

Escola Ocra Brasiliana Análise Ergonômica do Trabalho 

com foco nas normas 

 

 

DISCIPLINA LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

DOCENTE ELISABETE CRISTINA AMARAL PEREIRA 

TITULAÇÃO MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL 

RESUMO 
CURRICULAR 

Pós-graduação em SGI QSMSRS   -  SENAC/CAMPINAS 

-graduação em Ergonomia - SENAC/SP 

- IPT/USP 

-graduação Especialista em Segurança do 

Trabalho - Licenciatura Plena Didática 

para Nível Superior - 

pela Faculdade de Engenharia São Paulo - FESP (2000) 

 
manutenção, gerenciamento e rotina dos Processos de 

Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional, e domínio da Portaria 3.214/78, domínio 

nos Temas Periculosidade e Insalubridade, Domínio de 

Normas Regulamentadoras e elaboração de Laudos e 

demais documentos pertinentes a área de QSMS . Perita 

Judicial devidamente Certificada para Atuação Sistema 

PJE, atuando em Varas CÍVEIS E TRABALHISTAS - desde o 

ano de 2.000, com um total de mais de 600 nomeações e 

perícias realizadas. Atualmente, constante do Rol de 
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DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA 

DOCENTE RUBENS CUKIER 

TITULAÇÃO MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO 
CURRICULAR 

Mestre em Administração pela FACCAMP (2011). É Graduado em 

Engenharia pela FEI (1977), Pós-graduado em Engenharia da Segurança do 

Trabalho pela FAAP (1979), MBA em Gestão Empresarial pela FGV (2007), 

PhD pelo programa da FLORIDA CRISTIAN UNIVERCITY, USA . Atualmente é 

professor de MBA na UNIFACCAMP e UNINOVE e professor de Graduação 

na UNIFACCAMP. Foi coordenador do curso de Engenharia de Produção na 

FACP nos últimos 4 anos. Tem experiência nas áreas de Engenharias e 

Administração, com ênfase em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

Engenharia de Produção, Logística e Engenharia da Qualidade. Com mais 

de 35 anos de vivência profissional no Brasil e no exterior em indústrias de 

diversos setores destacando as de transformação de embalagens plásticas, 

embalagens para alimentos, fabricantes de peças para as montadoras e no 

segmento de fios e cabos. 

 

 
DISCIPLINA DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

DOCENTE MAURO GEBRAN 

TITULAÇÃO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO 
CURRICULAR 

Mestrado Profissional em Administração pela FACCAMP-Faculdade de 

Campo Limpo Paulista; Graduado em Administração de Empresas pela 

Faculdades Padre Anchieta de Jundiaí, Pós-Graduado em Gestão 

Estratégicas Empresariais e Gestão de Pessoas pela FCG-Faculdade de 

Ciências Gerenciais de Jundiaí. Professor Celetista da UNIFACCAMP- 

Faculdade Campo Limpo Paulista nos cursos de Graduação de 

Administração de Empresas; Curso Tecnólogo em Logística; Gestão em 

Marketing; Engenharia de Produção; Engenharia Civil; Engenharia 

Mecânica. - Coordenador do Curso Superior Tecnológico em Recursos 

Humanos / EaD - Professor de Pós-graduação (Lato Senso) da FACCAMP- 

Faculdade Campo Limpo Paulista no Cursos MBA - Gestão de Pessoas. 

Pesquisador na UNIFACCAMP com as linhas de Pesquisas: 

Empreendedorismo, Logística e a Gestão da Qualidade e Sustentabilidade. 
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 6. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  
 

Com a intenção de alinhar o processo de ensino e aprendizagem às constantes mudanças 

científicas e tecnológicas, o Centro Universitário Campo Limpo Paulista, há alguns anos, adota 

uma metodologia institucional diferenciada, com foco no aprendizado na prática que 

focaliza a ação educativa na participação ativa e crítica do aluno em sua aquisição de 

conhecimentos práticos e teóricos, em seu desenvolvimento de habilidades e em sua 

formação de valores e atitudes, processos nos quais os conteúdos necessitam ser 

trabalhados de modo a constituírem os fundamentos para que os estudantes 

desenvolvam as competências necessárias ao exercício profissional e à sua participação 

crítica na sociedade atual, possibilitando também que ocorra a aprendizagem significativa e 

relevante. Dessa forma, a aprendizagem estará voltada para o desenvolvimento integral do 

aluno, que será compreendido em sua totalidade e, como um todo, deve desenvolver-se. 

 
  6.1. RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA  

 

A relação teoria e prática pode ser entendida como eixo articulador da produção do 

conhecimento, servindo para o educando usufruir de possibilidades futuras de inserção no 

mercado de trabalho, assim como potencializando o aprendizado teórico em si. 

A ideia de relacionar teoria e prática não consiste em atividades exclusivas de sala de aula, pois 

o aprendizado se dá em todos os espaços disponíveis. 

Essa prática será vivenciada no curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de 

Segurança do Trabalho através de atividades nos diversos laboratórios disponíveis na 

instituição, segundo o programa das disciplinas. 
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  6.2. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

A UNIFACCAMP prevê, em regimento institucional, os procedimentos gerais para o processo 

de ensino e aprendizagem, apropriados pelos cursos, conforme especificidades de seus 

conteúdos programáticos. 

É privilegiada uma avaliação prática, onde o especializando aplica conhecimentos, métodos e 

técnicas acima de processos reais, obtendo soluções viáveis. É importante avaliar tanto 

o conhecimento e habilidades individuais como o trabalho em equipe. 

Sempre que possível serão realizadas visitas técnicas 2 para uma ou varias disciplinas, 

acima do qual são aplicados os conhecimentos adquiridos. 

- O método de avaliação de desempenho do estudante em cada módulo é desenvolvido 

em duas etapas: 

a) Qualitativa – mediante a apresentação de trabalhos técnicos extra-classe e participação 

em Eventos; 

b) Quantitativa – mediante a resolução em classe, de casos propostos específicos para cada 

módulo; 

As avaliações são concentradas em produtos que possam ser utilizados posteriormente: 

- Trabalhos que possam ser publicados na forma de artigos; 
 

 

 

2 Os custos das visitas técnicas não estão incluídos no valor contratado de prestação de 

serviços educacionais a ser firmado entre a Unifaccamp e o aluno. 
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-Trabalhos que possam ser doados a organizações para sua possível 

implementação; 

- Trabalhos que possam subsidiar as monografias dos alunos. A nota 

mínima para aprovação é 7,00. 

Quanto aos professores eles são avaliados ao final de sua disciplina nos seguintes itens: 

Recursos didáticos (apostilas e slides); Conteúdo (aplicação e expectativas); Metodologia 

(objetivos, reformulação de conceitos, participação); Sistema de Avaliação (tempo e 

pertinência); Desempenho (conhecimento, clareza e relacionamento); finalmente 

comentários gerais. A cada módulo é avaliada a Coordenação do Curso; assim como os 

serviços administrativos e outros serviços oferecidos pela Instituição. 

 
  6.3. CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

 

A frequência mínima obrigatória é de 75% da carga horária prevista para a disciplina. O 

controle da frequência é levado e contabilizado diretamente por cada professor ministrante 

de disciplina. 

 
  6.4. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos quesitos da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem e exigido pela Resolução CNE/CES nº 1/2001 quanto a Resolução 

CNE/CES nº 1/2007. 

Para a obtenção do título de Especialista em Segurança do Trabalho o aluno deverá ser 

aprovado em todas as disciplinas com nota mínima 7,0 e ter frequência igual ou superior 

a 75%, devendo ainda apresentar no final do curso, monografia obedecendo aos padrões 

técnicos e científicos vigentes e as linhas de 
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pesquisa da UNIFACCAMP. Para isto a Instituição fornece um roteiro de elaboração de 

monografias; coloca a disposição seu corpo de professores orientadores formado por 

Especialistas, Mestres e Doutores. 
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 7. INFRAESTRUTURA  
 

  7.1. ESPAÇO FÍSICO  
 

 
 

A UNIFACCAMP possui uma área construída de, aproximadamente, 14000 m2 entre as 

seguintes unidades: 

 Prédio 1 (salas de aula); 
 

 Prédio 2 (salas de aula, secretaria geral, secretaria de coordenação, tesouraria, laboratórios 

de informática e lanchonete); 

 Prédio 3 (salas de aula, núcleo de assistência jurídica e lanchonete); 
 

 Prédio 4 (salas de aula, laboratórios de enfermagem, farmácia, engenharia civil e segurança 

no trabalho e lanchonete); 

 Prédio 5 (laboratórios de informática); 
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 Prédio 6 (salas de aula e anfiteatro); 

 

 Prédio 7 (salas de aula e biblioteca); 
 

 Prédio 8 (secretaria de pós-graduação lato e stricto sensu e salas de aula); 

 

 Prédio 9 (salas de aula e laboratórios de engenharia); 
 

 Prédio 10 (salas de aula, laboratórios de engenharia e manutenção de aeronaves); 

 Prédio 11 (espaço multidisciplinar); 

 

 Prédio 12 (laboratórios de farmácia); 
 

 Prédio 13 (salas de aula); 

 

 04 estacionamentos. 
 

A UNIFACCAMP conta ainda com alojamento destinado à docentes masculino e feminino e 

instalações para os departamentos administrativos. 

Adicionalmente, a Instituição ainda conta com as instalações do adjacente Colégio Cosmos de 

Campo Limpo Paulista, onde pode fazer uso de salas de aula, quadra poliesportiva e piscina. 

 
  7.2. BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca disponibiliza para seus alunos, gabinetes para trabalhos individuais e em grupo, 50 

computadores ligados à internet além de estar organizada de forma a atender as atividades 

meios e fins. 



51 
 

 

  

 
 
 
 

São atividades meio, aquelas relativas aos processos de tratamento da 

informação, e fins, aquelas de atendimento ao usuário. 

São competências da Biblioteca: 
 

I - adquirir o material bibliográfico necessário e adequado, organizá-lo e torná-lo acessível; 

II - propiciar a utilização dos recursos informacionais existentes; III – 

viabilizar o acesso a outros sistemas e redes de informações. 

Seu acervo específico da área do curso será formado pelas bibliografias básicas e 

complementares estabelecidas juntamente com o ementário das disciplinas 
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ofertadas pelo curso, conforme descrito no projeto pedagógico. Além destas, o acervo 

contará com títulos de obras de referência, fundamentais para o referencial teórico da 

área. 

A equipe da biblioteca atenderá às necessidades da formação do acervo e às demandas 

dos usuários da Faculdade. Conta com Bibliotecária formada e credenciada pelo CRB/SP 

com qualificação necessária para o atendimento das necessidades acadêmicas e 

assistentes com boa experiência na área. 

 
7.2.1. POLÍTICA E FACILIDADE DE ACESSO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

O texto abaixo é replica de partes do Regulamento do Usuário da Biblioteca e fornece 

informações sobre a política e facilidade de acesso ao acervo bibliográfico da UNIFACCAMP. 

A Biblioteca da Faculdade tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o material 

bibliográfico adequado, tanto para uso do corpo docente, quanto discente e técnico-

administrativo, desenvolvendo nos usuários o hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, 

enriquecimento das experiências pessoais, a cultura e o entretenimento. 

Nos dias letivos, os horários de atendimento são os seguintes: 
 

 2ª a 6ª feira: das 7h10 às 22h20. 

 Sábados: das 8h10 às 13h50. 

Todo acervo da biblioteca está informatizado e a sua consulta é possível a partir de 

computador instalado na biblioteca ou qualquer outro computador com acesso à internet. 

Assim, somam-se ao computador destinado à consulta nas dependências da biblioteca 

todos os outros computadores da instituição e dos laboratórios de informática situados a 

aproximadamente 25 metros da entrada da 
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biblioteca. 
 

Planeja-se a prestação automatizada on-line da reserva e da renovação de empréstimos. 

O acesso ao acervo está protegido com um sistema que conta com catraca, sendo reservado aos 

portadores de necessidades especiais um acesso exclusivo. A Biblioteca oferece serviço de 

apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos. 

A UNIFACCAMP tem um Manual de Trabalhos Acadêmicos, contendo normas específicas 

para apresentação de trabalhos técnicos e científicos, bem como conta com um Comitê de 

Ética em Pesquisa. A Biblioteca realiza treinamento programado e ad-hoc de seus 

usuários, no que se refere à normalização de trabalhos, baseado nesses documentos. 

Além disso, existem serviços de reprografia terceirizados próximos à Biblioteca. 

Instalada em um espaço de 700 m2, a Biblioteca conta com espaços destinados a: 
 

• administração e processos técnicos: 
 

• acervo: coleção de referência básica, complementar e literatura corrente; 
 

• salas para trabalhos em grupo; 

 

• gabinetes para estudo individual; 
 

• mesas para leitura e estudo individual ou em grupo. 
 
 
 

A biblioteca coloca ainda a disposição de seus usuários os seguintes serviços: 
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 Acesso à biblioteca digital da ACM e IEEE: juntamente com um funcionário da biblioteca ou a 

partir de uma solicitação onde se caracterize o assunto de interesse, os usuários 

podem pesquisar e fazer a recuperação on-line de centenas de milhares de artigos da 

biblioteca digital da Association for Computing Machinery (ACM) e do IEEE xplore. 

 Acesso ao Portal de Periódicos da Capes 

 Comutação bibliográfica: solicitação de cópias de documentos mediante pedidos de 

usuários a bibliotecas nacionais e estrangeiras, utilizando o COMUT ON-LINE e outros 

facilitadores. 

 Referência: assistência e treinamento do usuário; disponibilização de pessoal habilitado 

para fornecer orientação aos usuários sobre a utilização dos recursos informacionais e 

serviços existentes na Biblioteca; realização de treinamentos formais e informais para os 

usuários nas questões de normalização e elaboração de trabalhos científicos. 

 Levantamento Bibliográfico: A biblioteca orienta e realiza, mediante demanda, pesquisas 

bibliográficas em bases de dados disponíveis. 
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  7.3. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  
 
 

 

 

 

Na UNIFACCAMP, os laboratórios de informática foram planejados para atender a todas as 

áreas, portanto sua concepção é de atendimento a todo corpo discente e docente da Instituição 

que necessita deste recurso. 

Para estudo, pesquisa, trabalhos e desenvolvimento de projetos e utilização dos recursos, os 

alunos têm disponíveis os laboratórios, diariamente, das 7h30 às 22h45, e aos sábados, das 

8h às 16h, sempre acompanhados e supervisionados por técnicos que prestam assistência e 

suporte na sua utilização. 
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i. Laboratório de Segurança do Trabalho 

O Laboratório de Segurança do Trabalho atende às disciplinas de Segurança e Higiene dos 

cursos de Engenharia e de Tecnologia. O ambiente dispõe de sala com mostruários de 

equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC), equipamentos de 

combate a incêndio, de monitoramento de riscos físicos, químicos e ambientais, além 

de recursos para treinamento em Segurança e primeiros socorros. O ambiente abriga 

também as atividades do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, destinado a formar especialistas e Engenheiros de Segurança do Trabalho. 

O laboratório dispõe de: 

A. Instrumentação 

 Luxímetro Digital 

 Detector de fuga de gás 

 Explosimetro Digital Portátil 

 Medidor de Monóxido de Carbono 

 Termo-Anemômetro Digital 

 Termo – Higro – Decíbelimetro – Luxímetro 

 Decíbelimetro – Nível Pressão Sonora 

 Termômetro Digital Portátil 
 

 

B. Equipamentos de proteção individual 

 Avental de couro 

 Bota de couro 

7.4. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
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 Bota de PVC 

 Capacete 

 Cinto de Segurança 

 Luva de Látex Nitrílico 

 Luva de PVC 

 Luva de raspa 

 Luva de vaqueta 

 Máscara de proteção facial 

 Máscara semi facial com respirador e filtro químico 

 Máscara semi facial com respirador PFF-1(S) 

 Protetor auricular abafador tipo concha 

 

ii. Laboratório de Instalações Elétricas 
 

O laboratório de Instalações Elétricas atende a disciplina de Prevenção e Controle de 

Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações Elétricas III e possui materiais como: 

Interruptores Simples; Interruptores Paralelos; Interruptores Intermediários; Tomadas; 

Fotocélula; Campainha; Lâmpadas incandescente; Lâmpadas Fluorescentes; Cabos para 

Realização de Ensaios; 12- Alicate Amperímetro Digital CAT III; 02- TV/Monitor de LCD; 

01-Stand Alone 04 Canais; 01-Stand Alone 08 Canais; 16- Câmera de Segurança; 20- 

Alicate Universal; 20- Alicate de Corte Diagonal; 20- Alicate de Bico Reto; 20- Chave de 

fenda Tam. Pequeno; 20- Chave de fenda Tam. Médio; 20- Chave Philips Tam. Pequena; 

20- Chave Philips Tam. Pequena e 20- Canivetes. 
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iii. Laboratório de Química 

A UNIFACCAMP dispõe de três (3) Laboratórios de Química localizados no prédio 4. 

Estes são denominados “Laboratório de Química experimental I e II”, “Laboratório de 

Orgânica e Inorgânica”. Esses laboratórios são utilizados para atividades práticas que 

envolvem gerenciamento de riscos, proteção contra incêndios. Neles se realizam-se 

atividades de isolamento e síntese de substâncias orgânicas e inorgânicas, inclusive 

complexos; análises qualitativa e quantitativa de ácidos, bases, metais, cátions e ânions em 

amostras de água, solo, alimentos, material biológico e ambiental. Também é possível 

determinar características físico-químicas das substâncias/misturas, tais como densidade, 

ponto de fusão e ebulição, solubilidade, condutividade, pH, espectrofotometrias do 

tipo ultravioleta-visível aplicáveis à engenharia de segurança no trabalho. 
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iv. Laboratório de Suporte Básico à Vida 

O conceito de cadeia de sobrevivência (utilizado pela primeira vez em finais da década 

de 80 e incorporado nas recomendações de 1992 sobre reanimação cárdiopulmonar, 

da American Heart Association) tem servido de base ao desenvolvimento de um volume 

significativo de conhecimento científico que se tem traduzido (como demonstrado por 

vários estudos) em inúmeras vidas salvas. Neste laboratório contém os equipamentos 

básicos, bem como bonecos preparados para atendimento dos primeiros três elos 

desta cadeia são abordados, com o Suporte Básico de Vida (SBV) a pretender garantir o 

primeiro (reconhecimento precoce e ativação do sistema de emergência médica) e 

segundo (reanimação imediata) elos da cadeia e com a Desfibrilhação Automática Externa 

(DAE) a garantir o terceiro (desfibrilhação precoce). Os procedimentos específicos 

definidos nas recomendações sobre reanimação, quando devidamente aplicados, 

aumentam de forma significativa a probabilidade de sobrevivência em caso de paragem 

cárdio-respiratória (PCR), pelo que a pronta e a correta execução de SBV (e DAE) são 

essenciais para reduzir a mortalidade e morbilidade (sequelas) associadas à PCR. 
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