
CURSOS TÉCNICOS

UNIDADE SANTA BÁRBARA



O profissional de Segurança do Trabalho 
atua em empresas organizando progra-
mas de prevenção de acidentes, orien-
tando a CIPA, os trabalhadores quanto 
ao uso de equipamentos de proteção 
individual, elaborando planos de pre-
venção de riscos ambientais, fazendo 
inspeção de segurança, laudos técnicos 
e ainda organizando e dando palestras 
e treinamento. Muitas vezes esse profis-
sional também é responsável pela 
implementação de programas de meio 
ambiente e ecologia na empresa.

Area de atuação
O campo de atuação é muito vasto. Ele 
atua em todas as esferas da sociedade 
onde houver trabalhadores. Em geral ele 
atua em fábricas de alimentos, constru-
ção civil, hospitais, empresas comerciais 
e industriais, grandes empresas estatais, 
mineradoras e de extração. Também 
pode atuar na área rural em empresas 
agro-industriais.

Requisitos de Acesso:
– Ensino Médio concluído ou estar cur-
sando a 2ª série do Ensino Médio, me-
diante comprovação.

Cópias dos documentos necessárias: 
RG, CPF, Comprovante de Endereço, 
Título de Eleitor, Declaração de Conclu-
são do Ensino Médio ou Declaração de 
Escolaridade,Duas fotos3x4.

As aulas acontecem em dias alterna-
dos: em uma semana as aulas são na 
2ª,4ªe6ª feiraenaoutrasemanana3ªe

5ª feira, no horário de 19h às 22h.
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Matrícula
R$ 180,00 os 3 módulos

Mensalidade
1º módulo R$280,00

1º módulo R$290,00 

1º módulo R$310,00

Duração: 24 meses

Aulas práticas 
de laboratório 
e aulasteóricas

Estágio garantido 
e supervisionado
pela escola : 600 horas

Professores Graduados 
e competentes

Material: será 
disponibilizado pelos 
professores para
e-mail da turma



Plano Componentes 
Curriculares

Módulo 1 Princípios de Tecnologia Industrial
Segurança no Trabalho – I (Noções), II 
(Normas) eIII (CIPA)
Ergonomia – I e II
Legislação Aplicada – I , II e III 
Matemática e Estatística 
Português Empresarial 
Informática Industrial 
Desenho Técnico
Ética – I (Cidadania)
Higiene Ocupacional – I , II e III 
Psicologia do Trabalho – I e II 
Prevenção e Controle de Perdas 
Combate a Sinistros – I 
Legislação Ambiental
Ética – II (Ética no Trabalho) 
Legislação Trabalhista – I e II 
Técnicas de Motivação 
Primeiros Socorros
Combate a Sinistros – II 
Visitas Técnicas
Semana Interna de Prevenção aos 
Acidentes do Trabalho


