


O Técnico em Administração abrange ações de 
planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e 
processos referentes a negócios e serviços presentes 
em organizações públicas ou privadas de todos os 
portes e ramos de atuação. 

Todos os cursos são reconhecidos pelo Conselho 
Estadual de Educação de Minas Gerais (Portarias nº 
438 e 451/2017) com validade nacional. Permite 
realizar o registro no Conselho Regional de sua 
respectiva profissão e, assim, exercê-la legalmente, 
facilitando uma colocação no mercado de trabalho e 
participação em concursos públicos que exigem cursos 
técnicos. 

É importante lembrar que o diploma reconhecido de 
um curso EAD vale tanto quanto o de uma formação 
presencial, pois a grade curricular e a carga horária são 
semelhantes nas duas modalidades. 

Os cursos preparam profissionais voltados para 
diversas atividades do mercado de trabalho e têm 
caráter bastante prático e objetivo.

O Técnico em Logística enfatiza a prática, desenvolve a 
capacidade de analisar e diagnosticar situações 
variadas e enfatiza o raciocínio lógico, avaliação e 
ponderação em termos estratégicos, operacionais, 
conceituais e teóricos. 

O Centro Educacional Aprendiz oferece os Cursos 
Técnicos em Segurança do Trabalho, Administração e 
Logística na modalidade a distância (EAD). O acesso 
aos cursos se dá por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) como ferramenta de mediação 
entre professores e estudantes, sendo um facilitador 
do processo de ensino-aprendizagem em EAD. O 
material didático é em formato digital como 
videoaulas e livros em PDF.

O Técnico em Segurança do Trabalho abrange 
tecnologias relacionadas à infraestrutura e aos 
processos de prevenção e proteção de indivíduos e 
patrimônio. 

Cursos
Técnicos
EAD



SEGURANÇA 
DO TRABALHO

curso técnico ead

O eixo tecnológico de SEGURANÇA compreende tecnologias 
relacionadas à infraestrutura e aos processos de prevenção e proteção de 
indivíduos e patrimônio. A organização curricular do curso contempla 
conhecimentos relacionados a leitura e produção de textos técnicos, 
raciocínio lógico, ciência e tecnologia e inovação, empreendedorismo, 
tecnologias de comunicação e informação, desenvolvimento 
interpessoal, legislação, normas técnicas, saúde e segurança no 
trabalho, cidadania e direitos humanos, responsabilidade e 
sustentabilidade social e ambiental, qualidade de vida e ética 
profissional.

O Técnico em Segurança do Trabalho é o profissional que orienta 
atividades que visam a assegurar a integridade física dos colaboradores 
em empresas, instalações industriais e construções.

O profissional é responsável por inspecionar equipamentos e a rotina das 
condições de trabalho dos funcionários, investigando e analisando as 
possíveis causas de acidentes, a fim de minimizá-las e eliminá-las.

Além disso, é seu papel garantir que as regras sejam devidamente 
cumpridas, atuando de modo preventivo dentro da empresa, 
desenvolvendo programas de treinamento e capacitação, bem como 
promovendo e aplicando providências preventivas.

Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de risco de 
acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de 
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador. Realiza 
procedimentos de orientação sobre medidas de eliminação e 
neutralização de riscos. Elabora procedimentos de acordo com a 
natureza da empresa. Promove programas, eventos e capacitações. 
Divulga normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional. 
Indica, solicita e inspeciona equipamentos de proteção coletiva e 
individual contra incêndio. Levanta e utiliza dados estatísticos de 
doenças e acidentes de trabalho para ajustes das ações prevencionistas. 
Produz relatórios referentes à segurança e à saúde do trabalhador.

Fonte: http://portal.mec.gov.br/publicacoes-para-professores/30000-
uncategoriesd/52031-catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos
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MERCADO DE TRABALHO

NORMAS ASSOCIADAS

Lei nº 7.410/1985. Decreto nº 92.530/1986. Portaria 

MTE nº 3.275/1989. Portaria MTE 3.214/1978. 

Portaria MTE 262/2008.

OCUPAÇÃO CBO ASSOCIADA

O profissional Técnico em Segurança do Trabalho atua 

principalmente na avaliação e prevenção de 

acidentes e de doenças ocupacionais em empresas de 

diferentes setores, desde construção civil e indústria 

de autopeças até hospitais e bancos. Ele pode atuar 

em empresas públicas e privadas de diferentes portes 

e setores da economia, como indústrias, hospitais, 

comércios, construção civil, portos e aeroportos, 

centrais de logística, instituições de ensino, 

fabricação e representação de equipamentos de 

segurança ,  empresas  e  consul tor ias  para 

capacitações em segurança do trabalho, bem como 

em órgãos oficiais, fazendo parte dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT), por exemplo. 

351605 - Técnico em segurança do trabalho

FUNÇÕES NO

AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL



MÓDULO I

SEGURANÇA 
DO TRABALHO
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Provas presenciais

ORGANIZAÇÃO

Duração: 1 ano, dividido em 4 módulos.

Carga horária: 1200 horas;

Carga horária de estágio: o estágio não 

é obrigatório, mas o Aprendiz tem 

convênios com várias empresas.

DIDÁTICA
MÓDULOS 

TRIMESTRAIS  
DISCIPLINAS  N.º DE 

AULAS 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

DISTÂNCIA 
 

Módulo I A  

Psicologia 

Organizacional  

11 66 14 52 

Ética nas Organizações e 

Relações Interpessoais  

12 72 14 58 

Introdução à Segurança 

no Trabalho e Saúde 

Ocupacional  

10 60 12 48 

Gestão Ambiental  5 30 6 24 

Gestão de Pessoas  15 90 18 72 

Módulo I B  Desenho Técnico 

Aplicado à Segurança no 

trabalho 

10 60 12 48 

Estatística Aplicada à 

Segurança no Trabalho  

8 48 10 38 

Direito Aplicado à 

Segurança do Trabalho  

10 60 12 48 

Ergonomia 10 60 12 48 

Higiene Ocupacional  12 72 14 58 

SUBTOTAL 103 618 124 494 

 

MÓDULOS 
TRIMESTRAIS  

DISCIPLINAS  N.º DE 
AULAS  

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

CARGA 
HORÁRIA 
PRESENCIAL  

CARGA 
HORÁRIA 
DISTÂNCIA  

Módulo II A  Instrumentalização em 
Higiene Ocupacional  

7 42 9 33 

Prevenção e Combate a 
Sinistros  

12 72 14 58 

Prevenção e Controle de 
Perdas 

14 84 16 68 

Primeiros Socorros  13 78 15 63 
Sociologia do Trabalho  12 72 14 58 

Módulo II B  Relações Trabalhistas e 
Sindicais  

15 90 18 72 

EAD nas Organizações  8 48 10 38 
Doenças Ocupacionais  8 48 10 38 
Segurança do Trabalho  11 66 14 52 

SUBTOTAL  100 600 120 480 
TOTAL 203 1218 244 974 

 

MÓDULO II



Portaria nº 438/2017

Aprovado em 27.6.2017. Reconhecimento dos Cursos Técnico em Administração e Técnico em Segurança do 

Trabalho, na modalidade de Educação a Distância – EaD, ministrados pelo Centro Educacional Aprendiz – Unidade 

II, no município de Barbacena. Conclusão: à vista do exposto, sou por que este Conselho se manifeste 

favoravelmente ao reconhecimento dos Cursos Técnico em Administração e Técnico em Segurança do Trabalho, na 

modalidade Educação a Distância – EaD, ministrados pelo Centro Educacional Aprendiz – Unidade II, no município 

de Barbacena, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017.

PORTARIA DE RECONHECIMENTO

SEGURANÇA 
DO TRABALHO

curso técnico ead

OCUPAÇÃO CBO ASSOCIADA
351605 - Técnico em segurança do trabalho

MATRÍCULA
Documentos necessários:

REQUISITOS DE ACESSO
AO CURSO
Ter concluído ou estar matriculado e cursando o 

Ensino Médio.

– CPF;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Carteira de identidade;

– Cópia autenticada do Histórico Escolar

ou declaração de matrícula do Ensino Médio.

Obs.: Se o estudante for menor de 18 anos, o 

responsável financeiro deverá apresentar o RG e CPF.



Após a efetivação da matrícula, estudante recebe login e senha para acessar o portal do AVA. Ali 

encontrará informações pertinentes ao período de ambientação, com atividades que possibilitarão 

maior familiaridade com a ferramenta a ser utilizada no decorrer do curso. Nesse período, o estudante 

pode contar com o tutor e toda a equipe pedagógica para acessar as ferramentas de aprendizagem e 

materiais didáticos por meio da web, disponibilizados no acervo de videoaulas, livros digitais, “tira-

dúvidas”, fóruns, chats ou mensagens via plataforma do AVA. 

INTERATIVIDADE

R$ 3.552,00
investimento

SEGURANÇA 
DO TRABALHO

curso técnico ead

CURSO: TÉCNICO em SEGURANÇA DO TRABALHO 
INVESTIMENTO: R$ 3.552,00 
Nº DE PARCELAS VALOR DA 

PARCELA 
TOTAL 

À VISTA – 10% DE DESCONTO 
no Boleto ou Cartão 

R$ 3.196,80 R$ 3.196,80 

24 Parcelas no Boleto R$ 148,00 R$ 3.552,00 
12 Parcelas no Boleto R$ 296,00 R$ 3.552,00 
De 1 até 3 Parcelas no Cartão 
ou Boleto sem juros 

xxxx R$ 3.196,80 

De 4 até 12 Parcelas no Cartão 
com juros de 2,99% a.m  

xxxx xxxxx 
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