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AUDIENCIA PUBLICA  

Convidamos, com apoio do Deputado Estadual Professor Carlos Giannazi  para a Audiência 

Publica  “ DEFESA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO A SOCIEDADE NOS 33 

ANOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO E DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  - 

Lei. 7410/1985 ” 

1 -  FOLDER DE DIVULGAÇÃO  

Atingiu via e-mail e Whatsapp mais de 2.000 pessoas em todo Brasil. 
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2 –  MESA DE ABERTURA  

 

A Mesa de Abertura ( da esquerda para direita ) Alvaro Martins , Airton Duarte, Celso Atienza, 

Carlos Giannazi, Leonidio Ribeiro, Itamar Godoy 

Foi Presidido pelo Deputado Estadual Carlos Giannazi, líder da bancada de educação na ALESP, 

que parabenizou a presença de todos, ressaltando a importância da Audiência Publica,   instituída  

pela Constituição Federal de 88,  em  seu artigo 58 Inciso II, paragrafo 2º, que funciona com a 

finalidade de promover um dialogo entre a sociedade civil e as autoridades estatais quando em um 

processo decisório de grande relevância para a sociedade, como no presente caso , que é a 

defesa da qualidade da educação .  O Deputado reforçou como está em discussão o formato da 

especialização em engenharia de segurança do trabalho, a qualidade e o papel dos professores, o 

melhor aproveitamento da tecnologia e a importância  de trabalhar melhor competências do 

engenheiro e da engenheira de segurança do trabalho, estabelecidas em Resolução do CONFEA, 

que envolvem resiliência, autonomia, trabalho em equipe e aprendizado continuado, mas uma vez 

se justifica está Audiência Publica, que já acredito que será transparente e de ampla discussão, em 

função da presença dos vários setores da sociedade e de especialistas aqui presentes. Vocês aqui 

presentes ficam tranquilo, porque esta Audiência não tem por objetivo o consenso, sendo 

importante o uso do principio contraditório. Como muitos jovens aqui estão presentes, o importante 

é vocês terem a responsabilidade de decidir sobre aquilo que é de interesse coletivo. O resultado 

desta Audiência Publica pode ser levado á uma autoridade maior.  Vejo na divulgação desta 

Audiência, o mais importante da mesma,   “ A VOZ DOS PRESENTES” , que a marca indelével da 

democracia ,  em sendo assim, vocês terão oportunidade de falar de discutir, de se posicionar. 

Parabéns á todos vocês, podendo sempre contar com este  Deputado que se sentiu muito honrado 

em fazer a abertura deste grande evento “ DEFESA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO JUNTO A SOCIEDADE”  . Encerrando a sua participação, inclusive, para deixar a 

todos, com independência, sem nenhum viés politico e ideológico, nobre Deputado Carlos 

Giannazi, passou a coordenação da mesa ao  Professor Leonidio Ribeiro , lembrando que o evento 

está sendo transmitido ao vivo pela TV ALESP, e que isto fosse comunicado á aqueles que por 

motivo ou outro não puderam estar presente neste momento tão importante e que atende o tema 

desta Audiência Publica.        
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Foi composta uma segunda mesa de profissionais não ligados diretamente a segurança e medicina 

do trabalho, mas atuantes no desenvolvimento do prevencionismo brasileiro ( da esquerda para 

direita ): Gilberto Kfouri ,Celso Giannazi, Leonidio Ribeiro, João Thomas Libonari 

 

O Eng. Leonidio Ribeiro, agradecendo a presença de todos, que constituem uma equipe 

multiprofissional na luta para o fortalecimento do prevencionismo brasileiro,  as lideranças 

presentes que irão apresentar as suas visões sobre os temas que formatam esta Audiência 

Publica, que são muito representativas, escudadas na experiência  e vivencia que tem do dia a dia 

da segurança e medicina do trabalho e, em especial, o nobre Deputado Estadual Carlos Giannazi, 

que nunca tem se negado á dar seu apoio para que possamos atingir o nosso maior objetivo que é 

a integridade e a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Lembro á todos que o Deputado 

Carlos Giannazi tem sido uma espécie de “ Padrinho de Audiências Publicas de Segurança e 

Saúde no Trabalho ” , tendo apresentado o Projeto de Lei nº 829/11, que  instituiu o “ DIA 

ESTADUAL DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO” á ser comemorado em todo dia 

27 de  JULHO, devido a Lei nº 14.818, de 26/06/2012. Aproveito para explicar porque não é 27 de 

novembro, pois esta data é da profissionalização advinda da Lei. 7.410/85, mas a existência do 

profissional de engenharia de segurança do trabalho, ocorreu em 27 de julho de 1972, pela Portaria 

MTPS nº 3237. Portanto, deve ser esclarecido que a Lei. 7.410/85 não estabelece a data de 27 de 

novembro para comemorar o “ Dia do Engenheiro de Segurança do Trabalho” . Esta data não deve 

ser entendida de cunho corporativista , mas uma data para reflexão da importância da prevenção 

dos acidentes do trabalho e das nossas responsabilidades em termos de ela realmente ocorrer em 

todos os locais, quer no trabalho, no transito, nos lares e nas áreas de lazer  . Muito obrigado 

Deputado Carlos Giannazi por todo apoio que tem dado às questões prevencionistas. 
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Informo que recebemos vários e-mail e manifestações por telefone e whatsapp apoiando 

esta Audiência Publica. Alguns profissionais por motivo de agenda não puderam 

comparecer, mas mandaram as suas contribuições por escrito e que foram colocadas neste 

documento . 

 

Professora Carmen Aparecida  Herrera da UNICAMP e Engenheira de Segurança do 

Trabalho, Professora orientadora de monografias da pós de engenharia de segurança do 

trabalho da UNIP Campinas 

Antes de formalizar a primeira mesa, para “ esquentar” essa importante e qualificada 

Audiência Publica, vou solicitar a Professora Carmen Herrera da UNICAMP,  reproduzir 

depoimentos que temos registrado, em reuniões formais e informais com professores do 

corpo docente de varias universidades, não só no Estado de São Paulo, como também em 

outros da nossa  Federação , pois acredito que poderá fortalecer os depoimentos dos 

especialistas aqui presentes nesta memorável noite de 27 de novembro de 1989:     

“ a queda de qualidade na pós de engenharia de segurança do trabalho , está acontecendo 
“na largada”, ou seja, no ensino médio na fase do “puxa-empurra” que domina 
principalmente as escolas públicas onde o aluno, mesmo que incompetente, não poderá 
ser reprovado para não entupir o sistema de ensino vigente ; é uma pena, pois esses serão 
os “homens do amanhã”, frutos dos “homens de hoje” que (des) governam os destinos 
deste nosso amado e querido Pais. Que tristeza!”;  
  
 “ muitos ainda acreditam que os acidentes acontecem, frutos da fatalidade, traduzindo um 
despreparo geral, amplo e irrestrito a diversos profissionais ( sic ) que  não sabem o que fazer nas 
suas respectivas modalidades de Engenharia e,  esta questão do Engenheiro Ambiental, muitos 
formados como Técnicos de Segurança do Trabalho ou não, além dos recém formados, sem 
experiência tem causado impactos e, além disso, as empresas passaram a optar por ter 
profissionais com menor custo e, aí se faz a expectativa do recém formado”;  
  
 “ Ontem dei aula de Administração Aplicada a Engenharia de Segurança do Trabalho em uma 
determinada Faculdade e percebi as dificuldades dos alunos quando entrei direto nas questões 
especificas da segurança do trabalho,  por falta de base em questões de conhecimentos de 
administração,  pois boa parte são ambientais e, jovens que tem pouca experiência profissional e 
que ficam a procura dos modelos prontos, conhecido como “ receita de bolo” . Ontem levei para a 
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segunda parte da aula, laudos de insalubridade, PCMAT, relatórios de acidentes fatais, etc. e fiz 
grupos de discussão para que começassem a observar o impacto  do trabalho e o papel dos 
engenheiros de segurança nas diversas atividades   e situações adversas. Muitos estão perdidos, 
querendo apenas a titulação e observa-se de forma geral que o nível proveniente da 
graduação vem caindo e impactando a pós;  

  
“ Agradeço a troca de ideias sobre o trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC e de acordo 
com a sua argumentação e ponto de vista e esta é uma das ações que eu tentarei novamente com 
a Vice-Reitoria, porque precisamos definitivamente de conseguir  melhor qualidade nos TCCs e, 
aprovarmos aqueles que efetivamente querem atuar verdadeiramente, como Engenheiros de 
Segurança do Trabalho e, não como quem quer um título apenas, como se percebe ...” 
preciso concluir o curso”..., “não posso ficar mais tempo para fazer esta matéria”... e outras 
coisas mais”  

  
“ Tenho uma certa pena dos colegas que ministram a disciplina de gerencia de riscos, porque a 
maioria dos participantes não tem conhecimentos básicos e adequados de estatística. A carga 
horaria já é pequena e temos que utilizar uma boa parte da mesma para recordar determinados 
conceitos, incrível, até o entendimento de média ponderada . O aluno tem que saber conceitos, 
pois as aulas não são para desenvolver conceitos e sim para saber aplicá-los e interpretá-los 
enfim,  como saber aplicar é o que vai ser exigido no dia a dia da engenharia de segurança do 
trabalho”;  
  
“ Muitos alunos, lembrando que são engenheiros de varias modalidades,  vem ao curso esperando 
que sejam apresentados modelos prontos, mas não sabem como fazer realmente, por isso eu creio 
que a Cadeira de Administração Aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho, devesse 
abordar e integrar tudo isso, o que exigiria o aumento da carga horaria do curso”;  
 
‘Não concordo com receita de bolo sabe, eu ceio que deve se dar o caminho para que o aluno, que 
já é engenheiro  construa, mas isso é para ser conversado sim entre nós e, encontrarmos o melhor 
caminho, talvez eu possa estar equivocado, mas é algo para entendermos melhor” ; 
  
“ O que me irrita é ouvir como eu ouvi ontem, desse “aluno” que os professores apresentam 
modelos desatualizados, isto porque eles buscam na internet modelos e,  ficam comparando com o 
que os professores apresentam nas aulas. Agora eu entendo um pouco do que eles escrevem em 
críticas nas avaliações do curso. Isto pode ser uma evidencia que tenha cursos que admitem 
professores desatualizados, ou porque a escola paga pouco a hora aula ou o que é pior, a baixa 
qualidade e falta de conhecimento do coordenador” ;  
 

“ Está circulando na Faculdade e isso ficou mais enfático neste semestre, empresa 

como “Zé Moleza” que os alunos contratam para fazer o TCC. Isto é uma vergonha e o 

pior, é um ato CRIMINOSO tanto do aluno, quanto da empresa. Penso e conversei com 

o coordenador, como denunciar esta empresa, porque uma fraude contra o sistema 

escolar está sendo praticada (fraudador – aluno que a comete e não sei qualificar a 

empresa que comete a fraude em nome do aluno). A partir de agora fica instituída a 

condição em que o Professor Orientador DEVE marcar com o aluno, após a entrega e a 
avaliação feita pelo professor, uma avaliação formal, ou seja, escrita com perguntas 

sobre o TCC e que o aluno deverá responder formalmente, para que se avalie as 

respostas dadas pelos alunos e corrigidas pelo professor. Isto se juntará ao processo 

de aprovação e validação da conclusão. Caso o aluno seja flagrado, na condição de não 

dar respostas consistentes, ou se o Professor identificar que o aluno não produziu o 

TCC, esta informação deverá ser entregue aos Coordenadores do Curso, para que as 
ações cabíveis sejam tomadas (por exemplo: Não conclusão do curso por parte do 

aluno e Denúncia ao CREA-SP por prática de FRAUDE)”. 
 



7 
 

“ Vocês não acham  que deveríamos ter uma banca para formalizarmos melhor a entrega e 
aprovação do TCC ?, podemos discutir o modelo da Universidade onde dou aula , que monta uma 
banca examinadora composta de dois a três professores que apos o aluno fazer a apresentação, 
fazem perguntas ou questionamentos , propõe acertos e formalizam suas opiniões em um 
formulário com seus respectivos comentários e assinaturas   UNIP “;  
 
“Quanto ao PCMAT e o PPRA da Construção eles deveriam ser trabalhados junto com a NR-18 e 
não de forma isolada, discutindo os projetos de proteção coletiva, os riscos por etapa de obra e por 
função, lay out do canteiro, etc”;  
 
“ Tem  alunos em alguns cursos  que uma vez reprovados, pedem trabalhos para alteração ou 
recomposição de nota (...não posso fazer o curso por mais tempo..., não tenho dinheiro...dentre 
reclamos pertinentes, mas não justificados”; 
 
“ Alunos pedem substituições de aulas , para elaboração de PPRA, PCMAT porque não se tem 
aula para elaborar LTCAT, PCA, PPR, AET, ART – Análise de Risco da Tarefa, mais uma vez 
fundamentamos a necessidade urgente do aumento da carga horaria atual para mais de 600 
horas;”  
 
“Chamei o aluno para eu entender o que de fato aconteceu e o porque da ameaça de reclamar na 
reitoria. Disse a ele, que ele precisa entender o que é um curso de pós graduação e qual o critério 
estabelecido pelo curso, como se diz de modo transparente no primeiro dia de aula, “a revisão de 
provas e o que não está estabelecido como regra”, contudo, o professor deve sim orientá-lo sobre 
os erros que ele cometeu, ajustando formalmente uma data para isto, via despacho. Disse a ele 
que ir à reitoria é um direito que ele tem, mas que não iria resolver o problema de sua nota”; 
 
“Isso não vai causar nenhuma complicação e foi a alternativa encontrada, para minimizar 
problemas e discussões e, mais do que isso, porque precisamos eliminar esses tipos de manhas e 
marras dos alunos que perturbam o andamento normal do curso. Esse é o vício que eles carregam 
da graduação e trazem para a pós graduação, achando que é a mesma coisa, e não é e isso está 
acontecendo muito fortemente, com alunos recém formados, ou seja, formaram-se em Dezembro 
e, especialmente em Engenharia Ambiental, que como sabemos não dá atribuição de Engenheiro, 
conforme estabelece o sistema CONFEA-CREA”; 
 
“Eu interpelei ao aluno dizendo que a ameaça a qualquer professor ou como também ir a reitoria, 
não iria resolver o problema dele e que, dentro da condição ética, nem o coordenador do curso e 
nem a reitoria tem autoridade em mudar, desde que as regras regimentares não sejam violadas, 
qualquer decisão definida pelo Professor em sala de aula, tais como: critério de nota, critério de 
avaliação, forma de avaliação, dentre outras que o Professor defina”; 
 
“Não está previsto abono de faltas para alunos que tenham sido reprovados, creio que em casos 
muito especiais esta condição deva acontecer, como por exemplo neste semestre, uma moça que 
por ter tido um problema grave de saúde, precisou se ausentar em uma das matérias e ficou 
reprovada. Para este caso eu pedi que ela formalizasse e encaminhasse para nós e, nós iríamos 
obter um parecer junto à vice reitoria. Creio que este caso tenha sido resolvido à contento, mas 
para qualquer outro caso, a não ser aqueles previstos pela lei, tais como doença infecto 
contagiosa, licença maternidade, licença paternidade, não existe abono de faltas”. 
  
“ É preciso eliminar aulas para elaboração de PPRA, PCMAT. Mostrar o que é, é falar das NRs 09 
e 18, como conteúdo e necessidade das normas, mas não faz efeito e sentido, dar aula de como 
elaborar, porque a estrutura esta devidamente descrita na norma e aí, cabe a interpretação do 
profissional, de como fazer e, outro motivo é que não se faz a elaboração do PCA – Programa de 
Conservação Auditiva;  PPR – Programa de Proteção Respiratória; LTCAT – Laudo Técnico das 
Condições dos Ambientes de Trabalho; AET – Análise Ergonômica do Trabalho, Prontuário das 
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Instalações Elétricas, dentre outros vários documentos que o futuro profissional Engenheiro de 
Segurança do Trabalho vá buscar curso específico para saber a elaborar, não cabendo ser dado 
em um Curso de Pós Graduação”; . 
 
“ Precisamos muito agregar nossas experiências e tornar o curso melhor, para não sermos 
sumariamente detonados pelos alunos, na verdade precisamos nos estruturar melhor e 
juntos, para não termos argumentos isolados e que com eles juntos, dificultem a nossa 
defesa. Vamos nos organizando, e este é um dos motivos que conclamo que ao menos 
semestralmente, possamos conversar e debater as melhores práticas e alternativas. Um 
grande passo será dado na Audiência Publica, do próximo 27/11/18. Vamos encaminhar 
essas nossas ideias para serem declaradas neste Ato Publico “  

  

  
3 –  DEPOIMENTO  DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ANTONIO CARLOS : VISÃO 
DA ANEST/APAEST ;   

 

Engº Antonio Carlos da Silva dos Santos , Vice Presidente da APAEST e Perito Judicial 

representando também a ANEST – Associação Nacional de Engenharia dos Engenheiros de 

Segurança do Trabalho 

“...Vamos procurar chegar á um consenso, ensino com a máxima qualidade no campo da 

engenharia de segurança do trabalho - ... vamos levar as conclusões destas Audiência para 

o MPT...” 

Inicialmente, na qualidade de diretor de uma associação que representa os engenheiros de 

segurança do trabalho, cumprimento os vários alunos de pós graduação solicitando á vocês 

todos inclusive aos representantes sindicais e de associações também aqui presentes, que 

vocês devem ser sempre emponderados, devem acreditar na prevenção de acidentes. Não 

deve haver omissão, devemos deixar bem transparente que  talvez seja o ultimo momento para 

nós mostrarmos a nossa força, acima de tudo,  o nosso valor, a nossa luta constante pela melhoria 

continua das condições e ambientes de trabalho e,  nos prepararmos para um novo mundo do 

trabalho, cuja  moldura já está sendo construída, com o cognome " Organização 4.0" . Vamos á 

luta, não temos mais tempo a perder, participe indireta e presencialmente , convoque todo o seu 

relacionamento para esta luta  prevencionista em que iremos debater    .  

- Considerações a respeito da formação em Engenharia de Segurança do Trabalho  
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- Validade ou não do Parecer CNE / CES nº 267/2008 de 17/07/2008, que reduz a carga horaria da 

pós graduação em EST para 360 horas  : 

- Curso a Distancia x Direito de Propriedade Intelectual x ART 

- ART que não valoriza a engenharia de segurança do trabalho , tanto no seu campo 3 Dados da 

Obra Serviço e, principalmente , no Campo  4 Atividades Técnica 

- Valorização da Engenharia de Segurança do Trabalho junto a Sociedade: Importância Projeto de 

Lei " Placa em Canteiros de Obras"  

- Engenharia de Segurança do Trabalho a nível de Secretaria do Ministério do Trabalho :        

- Proposta de um novo conteúdo programático para curso de EST : Equidade com o curso de 

Medicina do Trabalho   

- União da Engenharia de Segurança do Trabalho em uma única entidade e interface com técnico 

de segurança,  a medicina e enfermagem do trabalho  

- Qualificação x Credenciamento x Qualidade do Ensino x Fiscalização Indireta x Divulgação na 

Mídia   

-  Denuncia ao Ministério Publico do Trabalho  

– Valorizar a Engenharia em Segurança do Trabalho no Congresso Nacional  

A ANEST/APAEST, propõe que dessa Audiência Publica resulte  um documento " Carta do Ato 

Publico em Defesa da SST junto a Sociedade" , á  ser levado á  conhecimento da sociedade 

prevencionista , da mídia especializada  e de  alunos  dos cursos de SST. Levaremos as decisões 

desta Audiência Publica para conhecimento do Ministério Publico do Trabalho  

O Engenheiro Antônio Carlos, a seguir discorreu sobre o Parecer Jurídico, solicitado pela ANEST  

e elaborado pelo  Dr Wanderlino Teixeira de Carvalho  ( OAB /GO 30969 )  

 Honra-me a solicitação da Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança do 

Trabalho – ANEST de Parecer Jurídico referente a legalidade ou a ilegalidade da homologação 

feita pelo Senhor Ministro da Educação relativamente ao parecer nº CNE/CES nº 267/2018, 

aprovado em 10/05/2018. Tal parecer objetiva definir se o curso de pós-graduação lato sensu 

de Engenharia de Segurança do Trabalho deve ser ou não ministrado em consonância com um 

currículo mínimo aprovado pelo CFE ou pelo CNE/CES. 

 

A citada homologação do Parecer nº CNE/CES nº 267/2018 foi publicada no Diário Oficial da União 

de 18 de julho de 2018, com a seguinte redação: 

 

“Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de Estado 

da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 267/2018, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação, o qual esclarece que devem ser revogados, 

por não encontrarem respaldo na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os Pareceres 

CFE nº 19/1987 e CNE/CES nº 96/2008, que estabeleceram currículo mínimo para os 

cursos de especialização lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme 

consta do Processo nº 23000.043503/2017-21.” 
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 No Processo nº 23000.043503/2017-21, o seu relator Conselheiro Francisco César de Sá 

Barreto estabeleceu que “a Instituição de Ensino superior que cumpra a carga horária 

estipulada no Parecer nº CFE nº 19/1987 e pelo Parecer nº CNE/CES nº 96/2018, no entanto, 

cria um currículo próprio com denominação diferente das disciplinas estipuladas pelos referidos 

documentos não descumpre as normas estabelecidas.” Continuando, o citado Relator dispõe 

que “além disso, não há previsão legal de cumprimento de currículo mínimo por cursos latu 

senso”. Neste ponto, o ilustre relator equivocou-se na medida em que o parágrafo único do art. 

1º da Lei Federal nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, em pleno vigor, estabeleceu a vigência 

de currículo mínimo, do Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, com a seguinte 

redação: 

 

“Art.1º O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido, 

exclusivamente: 

Paragrafo único – O curso previsto no inciso I deste artigo terá o currículo fixado pelo 

Conselho Federal de Educação, por proposta do Ministério do Trabalho, e seu 

funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o inciso II, na forma da 

regulamentação a ser expedida.” 

 

 Em continuação, o eminente relator embora tenha se equivocado acerca da exigência legal de 

currículo mínimo para o Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, informou que “o 

Parecer CFE nº 19/1987 e o Parecer CNE/CES nº 96/2008, referenciais para os cursos de 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho lato senso, estão em conformidade 

com o disposto no art. 53, inciso II da Lei nº 9.394/96 (LDB) ou seja a LDB não proíbe a 

existência de currículo mínimo para os cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, 

expresso pelos mencionados Pareceres do antigo CFE, bem como do atual CNE”. 

 

 Continuando a analise jurídica dos “comentários do relator” este, mais uma vez, defende a 

existência do Parecer CFE nº 19/1987 ao afirmar que tal parecer “foi elaborado anteriormente a 

LDB, fato que justifica a admissão da norma prévia curricular ao determinado curso” referindo-

se ao Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, o que está absolutamente correto. 

 

 Quanto ao Parecer CNE/CES nº 96/2008, ao qual o eminente relator ataca, chegando ao ponto 

de revogá-lo, embora, salvo melhor juízo, não tenha competência legal para tanto, ele, talvez, 

por linhas tortas, tenha acertado. E porquê? 

 

 Análise da LDB (Lei Federal nº 9.394/96) não indica qualquer dos seus dispositivos que tenha 

revogado a Lei Federal nº 7.410/1985 que “dispõe sobre a especialidade de Engenheiros e 

Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de Técnico de Segurança do 

Trabalho, e dá outras providencias,” no todo ou em parte. Assim, o parágrafo único do art. 1º 

desta Lei, transcrito integralmente no item 3 deste Parecer Jurídico, mostra que qualquer 

mudança na redação do Parecer CFE nº 19/1987 e/ou a edição de novo parecer por parte do 

CNE com relação à Engenharia de Segurança do Trabalho, obrigatória e necessáriamente 

somente pode ocorrer por iniciativa do Ministro do Trabalho através de formalização de 

proposta neste sentido. 
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 Como no processo em analise nada consta acerca da referida proposta do Ministério do 

Trabalho, o Parecer nº CNE/CES nº 96/2008 é nulo de pleno direito desde sua edição e, por 

outro lado, o Parecer CFE nº 19/1987 subsiste em consonância com o melhor direito. 

 

 É importante dizer que a Lei Federal nº 7.410/1985 foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 

92.530, de 09/04/1986, que em nada destoa das disposições da referida lei. 

 

  Continuando a analise jurídica do presente processo, observa-se que a Decisão da Câmara de 

Ensino Superior aprovou, inadequadamente, a totalidade do Parecer do Relator, que deixou de 

considerar as disposições da Lei Federal nº 7.410/1985, bem como do seu Decreto de 

Regulamentação nº 92.530/1986, que encontram-se em pleno vigor, levando a erro o Despacho 

de Homologação do Senhor Ministro da Educação, pelo menos em parte, quando sugere que, 

também, o Parecer CFE nº 19/1987, deveria ser revogado na medida em que este parecer 

somente pode ser modificado pelo CNE tendo por base proposta especifica do Ministério do 

Trabalho, o que não ocorreu. 

 

 Por tudo que foi exposto as seguintes conclusões e sugestões podem ser dadas: 

 

.1. O Parecer CFE nº 19/1987 continua em pleno vigor, com a sugestão de sua revogação, 

dada pelo Senhor Ministro da Educação, sendo ilegal, não podendo prosperar. Caso ele 

não aceite esta constatação, após  negociações  por parte do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia- CONFEA, ação judicial deve ser impetrada para restauração do 

Império da Lei; 

.2. O Parecer CNE/CES nº 96/2008 é nulo de pleno direito por explicita ofensa ao disposto no 

parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº 7.410/1985; 

.3. O Parecer CFE nº 19/1987 para ser modificado, necessita ter proposta neste sentido do 

Ministério do Trabalho e, com ele concorde o CNE. 

.4. Qualquer que seja o novo Parecer que venha a substituir o Parecer CFE nº 19/1987, ele 

obrigatória e necessariamente, deverá conter o currículo básico do curso de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, por força do disposto, respectivamente, no parágrafo único do § 1º 

da Lei Federal nº 7.410/1985 e no art. 3º do Decreto Federal nº 92.530/1986. 

.5. Caso sejam demoradas as negociações sugeridas no subitem 11.1 deste Parecer Jurídico, 

sugere-se aos Creas que, para o registro das atribuições dos Engenheiros de Segurança 

do Trabalho, sigam  suas tradições consignando as atribuições do art. 4º da Resolução Nº 

359, de 31 de julho de 1991, do Confea, com a ressalva MENOS os itens da Resolução 

que não tenham sido objeto de aprendizado, que, ao critério destes Conselhos 

Regionais, não possuem os conhecimentos necessários para exercê-los profissionalmente.  

.6. Concluindo, a homologação do Parecer nº CNE/CES nº 267/2018 está correta, enquanto 

ao Parecer nº CNE/CFS nº 96/2008 está equivocada quanto a citação ao Parecer CFE nº 

19/1987 e, obrigatoriamente, os cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho devem 

ser ministrados em consonância com um currículo básico, seja aquele do Parecer CFE Nº 

19/1987 que está em vigor, ou outro instituído pelo Conselho Nacional de Educação, tendo 

por base proposta do Ministério do trabalho como determina a Lei Nº 7.410/1985. 

 

Agradeço esta oportunidade que nos foi dada,  conclamando a todos que se unam e que 

algum de vocês, participem de uma comissão que aqui estou propondo para elaboração do 

documento a ser enviado ao MPT  cuja reunião poderá ocorrer o próximo dia 03/12, segunda 
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feira no Sindicato dos Engenheiros. Peço a todos que coloquem o seu nome, RG e 

assinatura nas listas que estão circulando á favor deste movimento prevencionista e que já 

está na casa de mais de mil adesões, desde o seu inicio ocorrido em São Paulo FISP - CIPA 

FIERA MILANO,  03/10 quarta-feira 19 as 21 h, Auditório  1º   

 

4 –  DEPOIMENTO  DO ENGENHEIRO ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

AIRTON HUGO ROCHA DUARTE: VISÃO PROFISSIONAL – EDUCACIONAL   

 

Eng Airton, com longa experiência no campo da educação, atuando na pós graduação em 

engenharia de segurança do trabalho da UNIP, instrutor do SENAI/SP, especialista em 

segurança em eletricidade, autor do livro “ Guia do Instrutor dos Treinamentos da NR-10 ” , 

expressando a sua expertise embasada em “ só ensina quem vivencia” , expressou palavras 

duras, mas sinceras, que expresso infelizmente uma realidade da educação do nosso pais. 

“... perfil de muitos alunos : não pesquisam com profundidade, não leem o que escrevem, 

não se aplicam, fazendo tudo de ultima hora, apesar de serem engenheiros graduados e 

logo estarão no mercado como engenheiros de segurança do trabalho, escrevendo laudos, 

relatórios técnicos, pareceres técnicos que irão nortear empresas e entidades...”  

É verdade que muitos de nós, e inclusive eu mesmo, podemos encontrar muitas semelhanças 

entre o ensino convencional, dito presencial, e o que se convencionou chamar de “ensino a 

distância”.  

Qual a diferença se lemos um livro do qual o escritor está separado de nós não só pela distância, 

mas também pelas gerações, ou pelos séculos? Não obstante essa “distância” existir, o escritor 

nos ensina de modo muito semelhante ao mestre que está a poucos metros de nós, dividindo 

conosco o seu saber. A ambos dedicamos a nossa atenção por minutos ou horas. Esse livro pode 

estar impresso em papel, ou ter suas páginas projetadas na tela de um tablet, ou pode ter sido 

comprado em uma livraria, ou ‘baixado’ de um site da internet.  

Qual a diferença de uma aula virtual, onde com um toque na tela do aparelho celular ou de um 

tablet faz iniciar uma aula em áudio e vídeo, onde me acho sentado numa poltrona confortável em 

minha casa, ou uma aula presencial, onde estou sentado em uma cadeira, numa sala com dezenas 

de outras pessoas que se deslocaram dos lugares mais distantes da cidade para o mesmo lugar?  
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Creio que, rigorosamente, não há nenhuma diferença que seja digna de nota para o ensino em si, 

intrinsecamente falando. Porém, quero lhes sugerir uma pequena reflexão nesse tema para 

que então possamos entender a gravidade do assunto quando lidamos não necessariamente 

com aqueles que ensinam, mas com aqueles que aprendem o ensino, e que depois irão 

aplicar, na vida profissional, o ensino que, em tese, aprenderam.            

Entretanto, penso que “ensino a distância” seja um termo mal cunhado. Talvez fosse melhor 

chamá-lo de aprendizado à distância, e não ensino à distância. Acredito que assim fique melhor 

para que compreendamos que o que nos interessa aqui, verdadeiramente, não é o sujeito do 

ensino, mas seu objeto. Desse modo, a pergunta não está posta a como o ensino é 

transmitido, mas como o aprendizado é recebido e aplicado. Não se trata aqui de como o 

emissor ensina, mas como o receptor aprende e aplica esse aprendizado. Ademais, não se 

trata, admito, de debater neste momento o conteúdo, mas a forma desse aprendizado, pela 

simples razão de que é o objeto do ensino, e não o sujeito dele, que deve ser neste momento 

levado em conta.  

Por conta dessa talvez “revolução Copernicana”, é que podemos refletir com base no fim, e não 

no meio, ou seja, de como esse que aprende poderá e terá condições de aplicar de modo 

pleno o aprendizado recebido na vida profissional.  

Marcando as propaladas vantagens do ensino a distância pode-se considerar:  

 A não necessidade de deslocamento a um local,  

 A construção de um horário adequado à necessidade e à vida de cada um,  

 Usar o tempo de deslocamentos para isso,  

 Usar o tempo doméstico,  

 Participação de fóruns virtuais,  

 Permitir o conforto de iniciar, pausar e continuar,  

 Custos menores, por não ter necessidade de uma estrutura predial,  
 

E outras mais que, certamente, eu e os senhores poderíamos, em nos debruçando mais alguns 

minutos sobre o tema conseguiríamos juntos relacionar.  

Mas quero aqui fazer questão de levarmos em conta o aprendizado para quem aprende e como 

esse que aprende irá aplicar o que aprendeu. Lembro-lhes que o engenheiro de segurança do 

trabalho e o técnico de segurança do trabalho são profissionais que irão, no limite, permitir que 

uma organização, por menor que seja e por maior que seja, contribua decisiva e estrategicamente 

com respeito ao que essa organização deve fazer (o que significa quanto investir em projeto, 

material e mão-de-obra) no ano presente, no próximo e no próximo.  

Leve-se em conta a indústria nacional de bens duráveis de uma forma geral, é claro, salvo 

raríssimas exceções que sempre existem. Ela produz o que pode, em geral com maquinário 

obsoleto, para não dizer sucateado, deixando o ônus da segurança para operadores e 

mantenedores, o que deve-se à nossa também indústria de máquinas, encolhendo, e importando 

equipamentos aquém ou muito aquém das exigências normativas das nossas – diga-se – boas 

normas regulamentadoras, gerando custos adicionais de adequações que os profissionais da 

segurança têm pouco ou nenhum lastro teórico ou prático, em sua imensa maioria, em contribuir 

com propostas ou com gestões que conduzam as organizações às melhores soluções (ouça-se as 

mais eficazes, duradouras e baratas).  
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Nosso material humano a cada ano empobrece. Os profissionais da segurança, que produzem 

seus trabalhos, via de regra, escrevendo relatórios, pareceres e laudos estão cada vez mais aquém 

do desafio que o mercado lhes impõe. Leem pouco, escrevem menos ainda, compreendem menos 

ainda. E quando escrevem, se valem do que já existe, por muitas vezes de modo superficial, não 

oferecendo ao seu contratante respostas realmente claras e sem tergiversação.  

Minha experiência acompanhando desde materiais fornecidos por peritos judiciais, sejam esses 

trabalhos voltados às Varas Trabalhistas, Criminais ou Cíveis, não importa, tem sido pontuada na 

constatação do baixíssimo nível das manifestações, pautadas num conhecimento limitadíssimo, 

próprio da pesquisa restringida por um espírito extremamente preguiçoso, de baixíssima densidade 

nos argumentos, sem base técnica, talvez proporcional ao salário, aos honorários ou à sua 

remuneração em geral.  

Com alunos de cursos de pós-graduação em Segurança do Trabalho, nem se diga. As avaliações 

que proponho, em geral trabalhos em grupo, são lastimáveis. Não têm disciplina nem no texto, nem 

no tema, nem em nada. Não se preocupam em ao menos em reescrever o que extraem da internet, 

deixando o trabalho fora de formatação, quando nem ao menos se dignam em concluir o tema do 

trabalho, colocando sua opinião (que orientamos que deva constar do trabalho), ou nem mesmo 

expõe uma bibliografia! 

Assim, caros senhores, o que esperar dos resultados de um aprendizado à distância? Como 

garantir que será eficiente e propiciará aos que aprendem à distância os instrumentos mínimos de 

que a aplicação do aprendizado não será sofrível ou ainda superficial, ralo, sem densidade, ou até 

inexistente? 

É isso que esperamos de uma carga horária reduzida a 360 horas obrigatórias? Alguém aqui 

acredita que, essa marca estando estipulada, as instituições de ensino irão considerá-la como 

mínima, vindo a fazer uso de carga horária de mais do que isso? Ou se postarão como desde 2005 

as empresas adquirem os cursos básico e complementar da N.R. 10 com a carga horária mínima 

de 40 horas? Acaso os senhores creem que alguma empresa de treinamento consegue vender um 

curso com mais de 40 horas a alguma organização do País que tenha profissionais da eletricidade? 

Não tenho dúvidas de que, com base no que tenho visto nesses 30 anos de profissão, que embute 

15 anos de docência, e em todas as observações e contatos que tenho feito com profissionais 

desse País afora, só posso lhes afirmar que, como profissional e como responsável em ensinar, 

vejo com pesar a perspectiva de que se use o dito “ensino à distância”, para mim 

negativamente famigerado, para difundir o aprendizado, uma vez que já a atual formação e a 

graduação do estudante por meio do ensino convencional o faz chegar a um curso de pós-

graduação de forma a que sua capacitação seja tão reduzida conduzindo-o a uma aplicação 

prática na vida profissional já tão sofrível.  

Faço votos que os senhores que me ouvem dizer essas palavras, ainda que limitadas pelo tempo 

deste evento, possam se sensibilizar no sentido de rever posições e se  voltarem ao bom-senso, 

próprio daqueles que são responsáveis e decididamente afeitos a buscarem respostas claras e 

objetivas, lembrando o quanto o alvo é importante ao arqueiro. Nosso alvo é móvel, não é 

estático. Nosso alvo requer de nós habilidade, baseada na experiência, na vivência e, 

sobretudo, no fato de nós mesmos termos sido objeto do ensino de tantos destacados 

mestres, alguns felizmente aqui presentes. Nosso alvo, num primeiro momento é quem 

aprende, e aplica o que ensinamos.  
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Sermos exigentes, cobrarmos deles o mínimo aceitável de dedicação e denodo não é compatível 

com redução de carga horária, ou relegarmos a eles a responsabilidade de aprenderem solitários, 

à distância, sem sociabilizarem-se, mas interagirem com mestres e colegas como pessoas, e não 

como linhas de texto virtual, mas olhando nos olhos, observando os riscos no ambiente de trabalho 

qualquer que seja, pesquisando, buscando respostas, e se posicionando com clareza, como se 

espera que um profissional de segurança deva ser e viver sua vocação.  

Deixo uma reflexão, principalmente, aos mais jovens aqui presentes nessa importante Audiência 

Publica, parabenizando novamente os seus organizadores, bem como a ALAEST por este espaço 

que nos permitiu expor a nossa experiência :   

“... Sem pessoas não há segurança do trabalho. Lembro que não trabalhamos por segurança 

de coisas, mas trabalhamos por vidas. Por homens e mulheres dedicados ao trabalho como 

seu meio honesto e digno de vida.  

Esses são, no limite, nossos alvos, depois dos que aprendem, os que merecem nosso 

debruçar aos temas que os afligem, sobretudo o desafio de voltar para casa depois do 

trabalho sem que um só fio de cabelo lhes caia da cabeça por causa de um acidente com 

uma máquina, uma instalação elétrica, ou qualquer coisa semelhante que seja. Por isso 

desejamos que o profissional de segurança seja plenamente capaz na aplicação do seu 

conhecimento...” .  

A parte que nos cabe, seguiremos fazendo.  

Muito obrigado!         

5 – DEPOIMENTO DO ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO CELSO ATIENZA  

 

Eng Celso Atienza – Vice Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São 

Paulo e Coordenador dos Cursos de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho da Faculdade de Engenharia Industrial – FEI e da Universidade de Lins.  

“... sabe-se que a escola qualifica o profissional na realização do curso que, com frequência 

e aproveitamento nas atividades e apresentação de monografia, recebe seu certificado de 

conclusão... pode então solicitar ao CREA o seu registro nessa modalidade que dá as 

atribuições profissionais e o titulo de engenheiro( a) de segurança do trabalho... como o 
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assunto é pertinente á área da educação, foi regulamentada pelo Parecer CFE/ CES nº 

19/1987, que definiu o currículo minimo e ampliou os temas de abordagem obrigatória e 

carga horaria mínima de 640 horas ...devemos constituir uma comissão de expertises no 

ensino da engenharia de segurança do trabalho para substituição definitiva do sistema 

conteudista com carga – horaria para um novo paradigma o de competências profissionais 

certificadas...”     

O SEESP, juntamente com a Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho 

(Apaest), prepara um novo projeto pedagógico de currículo para a formação em Engenharia de 

Segurança do Trabalho por competências profissionais, que se dá por meio de curso de pós-

graduação lato sensu. A proposta é baseada nas atribuições necessárias para o exercício da 

função no mercado de trabalho. 

 

A partir desse novo currículo, que será construído de forma colaborativa com profissionais da área, 

será feita uma proposta de resolução ao Ministério da Educação (MEC). A ideia é mobilizar a 

categoria em todo o País para fortalecer a formação. 

 

A iniciativa é uma reação à pressão sobre o governo de algumas instituições de ensino superior 

(IES) que, segundo especialistas da área, estão oferecendo formação a distância, sem a carga 

horária mínima exigida por lei. Segundo dirigentes do SEESP, da APAEST e da Associação 

Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho (Anest), que têm realizado ações em todo o 

País em defesa da carreira, existe um movimento dessas instituições de ensino para reduzir a 

carga atual de 640 horas (que inclui a realização de monografia) para 360 horas, o que pode ser 

verificado na Resolução nº 1/2018, publicada no dia 6 de abril último, da Câmara de Educação 

Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) ( vide Quadro Anexo) Essa estabelece 

como parâmetro para os cursos de pós as diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo 

CNE, que remetem às competências profissionais. Em seu artigo 1º, parágrafo 2º, aponta que 

poderão ser oferecidos “presencialmente ou a distância”. 

 

A pedido da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC foi 

também feito pela CES/CNE o Parecer 267 em 10 de maio último, publicado no despacho do 

ministro da Educação no Diário Oficial da União em 18 de julho. “Produzido por pressão dessas 

instituições, além de contraditório, reafirma que o currículo precisa estar baseado nas 

competências profissionais. Não se falará mais em carga horária ou em conteúdo”, observa o 

engenheiro de Segurança do Trabalho Celso Atienza, vice-presidente do SEESP e coordenador da 

pós-graduação do Centro Universitário FEI. O Parecer 267 contesta ainda o fato de a atribuição 

profissional ser determinada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). Lembro 

que é estabelecido pela Constituição. “Temos uma excepcionalidade na lei: só pode se 

tornar engenheiro de Segurança do Trabalho quem já tiver uma graduação em engenharia.” 

 

Sobre a prática do ensino a distância, é meu parecer : Estão fazendo isso de maneira 

mercantilizada. O professor prepara material e é obrigado a ceder seus direitos sobre a 

propriedade intelectual para a instituição, que acaba utilizando-o para vender como conteúdo nos 

cursos a distância. Na sua concepção, é preciso exigência na Justiça de vincular a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ao curso a distância. Assim, restringe-se o uso inadequado da 

obra do professor. E conclui: “Faremos uma resolução para propor ao MEC quais as competências 
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profissionais. Antes precisaremos preparar um novo projeto pedagógico para substituir o que existe 

no Parecer 19.”. Igualmente vamos propor um projeto de lei para cobrança de direitos autorais 

sobre obras relacionadas a cursos a distancia, como ocorreu recentemente  com os autores  de 

obras visuais, com o apoio da Associação Brasileira dos Direitos de  Autores Visuais.   

Aprovado em 1987 pelo Conselho Federal de Educação do MEC e instituído pela Lei 7.410, de 27 

de novembro de 1985, que criou a profissão, o Parecer 19 define o currículo com carga horaria de 

640 horas, no mínimo. Em 2008, um novo parecer foi produzido (nº 96), atendendo a contestação 

de uma instituição da Bahia, reforçando o entendimento do 19. A profissão foi regulamentada pelo 

Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986. 

 

O SEESP, com apoio da FNE – Federação Nacional dos Engenheiros, com respaldo técnico da 

ANEST/ APAEST,  está preparando  um abaixo-assinado para buscar apoio da categoria e do 

setor. Foi definido durante o 20º Congresso Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho, 

em outubro, organizado pela Anest, que serão realizadas diversas iniciativas com o objetivo de 

ampliar a mobilização e participação em torno do novo projeto pedagógico e reforçar a importância 

de assegurar uma formação mínima ao profissional que é tão importante para a prevenção de 

acidentes de trabalho. Em São Paulo ato ocorreu  na FISP - CIPA FIERA MILANO,  03/10 quarta 

feira 19 as 21 h, Auditório  1º 

 

 

 

O Eng Celso Atienza, defendendo o valor da engenharia de segurança do trabalho, no 

Auditório nº 1, cedido gentilmente pela organização da Fiera Milano, quando da 22ª edição 

da FISP – Feira Internacional de Segurança e Proteção  

 

Estamos realizando atos em todo o País para articular e ampliar o movimento para alterar o 

parecer que não está alinhado com o que é a Engenharia de Segurança, que não pode ser 

ofertada como um curso barato, de pouca qualidade e a distância. O resultado para o mercado é 

algo trágico. Lidamos com vidas. Acidentes, mortes são consequências imediatas e graves,  

 

Lembro das inovações tecnológicas que precisam ser levadas em conta, além da importância do 

profissional para a sustentabilidade. Definiremos as competências profissionais a partir dessas 
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mudanças na sociedade. As agressões ambientais externas começam com o trabalho mal-

executado. O Museu Nacional que pegou fogo no Rio, o desastre ambiental da Samarco em 

Mariana (MG) são alguns exemplos recentes. 

 
 
 

O SEESP já nos cedeu uma sala para redigirmos documento a ser entregue pessoalmente no 

Ministério Publico Federal – Procuradoria da Republica no Estado de São Paulo, ao cuidado dos 

promotores Dra Lisiane C. Braecher e Dr Rafael Siqueira de Pretto . Esta reunião será realizada no 

próximo dia 03 de dezembro , segunda feira   

Encerrando agradeço a presidente Dra Marcia Bandini da ANAMT – Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho, quando esteve reunida conosco na Sala da Presidencia do SEESP, em 13 

de agosto de 2018, trazendo informações sobre os atuais cursos de pós graduação em medicina 

do trabalho, a nova carga horaria  de 1290 horas e residência médica de 3 anos  a prova de 

especialista em medicina do trabalho sobe a responsabilidade da AMB / ANAMT e o apoio que tem 

sido dado pelo Conselho Federal de Medicina . Externou a sua preocupação em termos de 

qualidade do ensino e a importância das associações trabalharem juntas em torno deste objetivo 

Finalmente, lembro a posição. do médico do trabalho Marcos Henrique Medanha, especialista em 

medicina legal e pericias médicas, como também advogado especialista em direito e processo do 

trabalho ( referencia Revista Proteção, Nº 318, junho de 2018 ) :  

"... atualmente a NR-4 coloca o médico do trabalho como sendo o médico portador de 
certificado de conclusão de curso de especialização em medicina do trabalho, em nível de 
pós graduação , o portador de certificado de residencia médica em área de concentração 
em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão 
Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por 
Universidade ou faculdade que mantenha o curso de graduação em Medicina.  Mas a 
partir de 25/12/18 , a chamada " Nova NR4", estabelecera que o médico do trabalho é 
aquele médico que possui formação e registro profissional em conformidade com o 
disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos 
pelo Conselho Federal de Medicina. Como consequência e conforme entendimento 
majoritário, a partir de 25 de dezembro de 2018, só serão considerados médicos do 
trabalho, aqueles profissionais que possuam RQEMT - Registro de Qualificação de 
Especialista em Medicina do Trabalho. Este registro é dado apenas á aqueles que 
são reconhecidos como especialistas pelos CRM. Hoje , para se requerer o RQEMT 
junto ao conselho, como regra geral, o medico deve ter concluído residência Médica 
ou ter sido aprovado na prova de titulo de especialista da ANAMT..."   
  
Em assim sendo , se  realmente prevalecer esta " Nova NR-4" , a partir de 25/12/18 , é 
mais um motivo para nos tomarmos uma decisão urgente sobre os destinos da formação 
do Engenheiro de Segurança do Trabalho , bem como colaborar com o do técnico de 
segurança e da enfermagem do trabalho  
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6 –  DEPOIMENTO DO ESPECIALISTA EM HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO ITAMAR 

MARCONDES DE GODOY : VISÃO PROFISSIONAL  - EDUCACIONAL  

 

Itamar Marcondes de Godoy, especialista em HST pela Universidade de Nova York, com 

expertise em segurança automotiva e transito, introdutor de cursos de direção na defensiva 

no Brasil,  autorização do NSC, coordenador de vários cursos de prevenção de acidentes, ex 

consultor de treinamento da ABPA, supervisor do curso de pós graduação em engenharia 

de segurança do trabalho da UNIP - Campinas   

“ quanto aos cursos de pós em engenharia e segurança do trabalho, existe discrepância em 

termos de carga horaria... necessidade de unir a pratica a teoria, com planejamento de 

visitas técnicas, residências e estágios ...  no que diz respeito aos cursos a distancia não faz 

sentido perder os ganhos adquiridos ... valorização dos professores e necessidade de 

atualização ... rever a extinção da monografia e a qualidade dos cursos fica dependente de 

uma maior carga horaria e não da sua redução ...   

O atual conteúdo programático básico, possui discrepância pois a carga horaria básica da pós 

graduação em engenharia de segurança do trabalho é de 640 horas, enquanto a da medicina do 

trabalho é de 1290 horas ( ou residência médica )  , a da enfermagem do trabalho 300 horas e a do 

técnico de segurança do trabalho 1200 horas, mais 200 horas de estágios      

 



20 
 

Como é possível reduzir a carga horaria, por exemplo  se  nos dias atuais se enfatiza a importância 

da gestão de recursos humanos, da comunicação para otimizar a gestão de riscos e a capacitação 

continua dos trabalhadores em prol da produtividade, se a disciplina só tem 15 horas   

• Treinamento – devem conhecer as técnicas de treinamento, pois fazem parte de suas 
responsabilidades a difusão das NRs, etc.  

 

• Comunicação – participam de várias reuniões com CIPAs, Diretoria, Empregados, Agentes 

Públicos, Fiscalização, Público externo, etc.  
 

. Se diversos empresários ainda são motivados pela lei ( só faço se está na lei ), como a disciplina 

de legislação só tem 20 horas. Como discutir 36 NR explicando o conteúdo técnico contido no texto 

legal ? Tivemos varias dificuldades junto a Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do 

Trabalho para introduzir a disciplina de Estudos Periciais.  

• Perícias de acidentes do trabalho - fatores geradores de insalubridade e periculosidade.  

Os acidentes mais recentes, evidenciam a importância da gerencia de risco que só tem uma carga 

horaria de 60 horas, que mal dá para discutir as ferramentas de gerenciamento. Destaco algo muito 

importante, os cursos atuais praticamente não tem laboratórios relacionados a higiene do trabalho, 

proteção contra incêndio    

Quanto a higiene do trabalho, mesmo tendo a maior carga horaria de 140 horas o aluno sai sem 

conhecer fisicamente instrumentos de avaliação e muito menos como fazer avaliações   

• Medições – o uso de instrumentos para coleta de poeira, calor, pressão sonora, velocidade 

do ar, gases, vapores, vibrações, iluminância, umidade, explosímetro,  etc. 

• Avaliação ambiental  – Fazem avaliações qualitativas e quantitativas de agentes químicos, 

físicos e radioativos.  Sem o uso de instrumentos é impossível realizar. 

Hoje novas tecnologias, acrescentam novos riscos, tornando-se necessário permissão de trabalho, 

citada em NR, mas não praticadas nos cursos  

• Permissão de Trabalho – trabalhos em altura, espaço confinado, solda, corte à 

quente,  etc. EST tem que emitir e controlar. 

Em conclusão  

 

 

Há uma necessidade urgente da reformulação do conteúdo programático dos cursos, aliado 

a uma carga  horaria adequada, tendo em vista a tese defendida pelo diretor do Sindicato 

dos Engenheiros, Celso Atienza : competências indispensáveis, com base nas 16 novas 

atribuições que são dadas ao aprovado na pós graduação em engenharia de segurança do 

trabalho , dando destaque com base na minha experiência nas seguintes :  

 

COMPETÊNCIAS QUE SÓ SE APRENDEM NA PRÁTICA. 
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1. Concepção do projeto, operação e controle dos riscos no ambiente do trabalho. 

2. Examina projetos de obras. 

3. Elabora relatórios sobre riscos de incêndios e explosões. 

4. Especifica EPIs. 

5. Propõe normas e regulamentos de segurança. 

6. Estuda, implanta e promove manutenção equipamentos de proteção contra 

incêndios. 

7. Estuda e propõe adequação de proteção ao homem em trabalhos com máquinas. 

8.  Avalia periculosidade e insalubridade. 

9.  Gerencia risco e áreas de periculosidade. 

10.  Investiga e analisa causas de acidentes propondo medidas preventivas. 

11.  Elabora e mantém cadastro estatísticos de acidentes e custos. 

12.  Elabora e executa programas de treinamento. 

13.  Articula-se com suprimentos sobre compra, manuseio. armazenagem de produtos 

perigosos. 

14.  Opina sobre destinação de resíduos. 

15.  Articula-se com Serviços Médicos nos requisitos de aptidão para o exercício de 

funções, estudos ergonômicos e primeiros socorros. 

16.  Organiza e supervisiona CIPA. 

Quanto a Resolução MEC  nº 1, de 6/04/2018 , tomo a liberdade de recorda-la aos presentes:  

“...  Estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu 

denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, 

conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996, e dá outras providências.  

Art. 15 - Excluem-se desta Resolução:  

 I - os programas de residência médica ou congêneres, em qualquer área profissional da saúde;  

II - os cursos de pós-graduação denominados cursos de aperfeiçoamento, extensão e outros.  

 Art. 16 - Os casos omissos serão examinados pela Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação.  

§ 4º - Os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certificados de 

especialidade. ...” 

Lembrando que  Especialidade = atividade, profissão ou campo do conhecimento que alguém 
particularmente domina 
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Deixo como conclusão e para que a Plenária discuta, os seguintes itens : 

Quanto aos cursos a distancia – EAD ( Resolução nº 1, de 06/04/18 )  

 Há discrepância de entendimento, entre as instituições de ensino, em classificar  os 

cursos de Especialização em Engenharia de Segurança do trabalho, como Pós 

Graduação Latu Senso de 360 horas, cuja Resolução nº1, de 6/4/2018, cria interpretações 

dúbias, tais como: 

§ 4º - Os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certificados de 

especialidade. 

A Engenharia de Segurança do  Trabalho é uma Especialidade, pois o profissional ganha 

mais 18  atribuições no CREA e passa a ter um novo título no seu registro.  

§ 1º - Os cursos de especialização somente poderão ser oferecidos na modalidade à 

distância por instituições credenciadas para esse fim, conforme o  disposto no § 1º do art. 

80 da Lei nº 9.394, de 1996, e o Decreto nº 9.057, de 2017. 

A modalidade EAD não se aplica, no momento, aos cursos de formação EST, por dissociar 

da compreensão de que o curso presencial, além de reunir várias especialidades da 

Engenharia, permite que os alunos façam vários debates, em tempo real,  com os 

professores e demais colegas, facilitando o seu desenvolvimento.  As atividades práticas, 

decorrentes de aulas teóricas, é uma exigência ao desenvolvimento do novo EST.     

Concluímos que EAD não trará nenhum valor ao exercício da profissão e o CREA deverá 

manter sua posição de acordo com o Parecer 19/87, de 27/01/1987.    

Quanto a carga horaria atual sugerida ( Parecer 19/87 , de 27/01/1987 ) Considerando a 

criação de um currículo sincrônico ao período de implantação da Lei e, 31 anos depois, 

temos que criar um diacrônico que represente a evolução da matéria, das leis e das 

tecnologias.  Assim  sendo e, considerando as vivências nos processos de formação dos 

profissionais da Engenharia de egurança, sugerimos a correção desta discrepância com os 

demais profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

Os Médicos do Trabalho (1.290h) e os Técnicos de Segurança do Trabalho (1.200h) jáo 

fizeram, ou seja: a adequação da carga horária às responsabilidades do exercício da 

profissão. 

Assim sendo propomos 1.200 horas presenciais, sendo 900 horas de teoria e 300 horas de 

atividades práticas, para a formação do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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7- DEPOIMENTO  DO ENGENHEIRO ELETRICISTA E  DE SEGURANÇA DO TRABALHO ALVARO 

MARTINS  : VISÃO DA ABRAPHISET  

 

Eng Álvaro Martins Professor da Graduação e Pós Graduação em Engenharia Elétrica e da 

Pós Graduação da Universidade Paulista – UNIP, Consultor em sua especialidade, ex 

Coordenador da Câmara Especializada em Engenharia Elétrica do CREA –SP, Diretor do 

SEESP, ex Engenheiro Eletricista da EMAE 

“... o importante é a união dos profissionais da engenharia de segurança do trabalho, 
entendidos como engenheiros e técnicos e da sociedade organizada para não se permitir a 
deterioração do currículo pedagógico dos cursos lato sensu de Engenharia de Segurança do 
Trabalho, pois, o Brasil é um dos campeões em “ acidentes de trabalho no mundo  “ , 
situação que certamente será agravada com esta iniciativa ...”  

Sobre a visão das universidades pondero que a UNIP tem sido a pioneira nas adoções de 
determinações legais e de regulamentação emitidas pelo Governo Federal e do MEC. Para elas 
cursos de 600 horas, ou de 1200 h, ou de 360 horas são objetos que devem ser analisados, 
estudados, transformados em oportunidades e aplicados. O curso mais longo permite quantidade 
maior de tópicos a serem abordados e em maior profundidade. De outro, os cursos de períodos 
mais curtos são mais fácil de serem desenvolvidos e estimulam o interesse dos alunos em 
participar e reduzir a desistência durante a realização. 

Sobre o advento do Parecer CNE-CES 267/2018, do MEC, destaco que a APAEST e o Sindicato 
dos Engenheiros – SEESP analisaram o conteúdo dessa Portaria e entenderam que não reduz 
diretamente a carga horária mínima de 600 h, estabelecida pelo Parecer CFE 19/1987 e ratificada 
no Parecer CNE-CES 96/2018. Entretanto, mesmo quando se propõe a transcrição de trechos de 
pareceres, porém com uma ou outra alteração, na exclusão de uma vírgula ou ponto final, o sentido 
do texto pode ser modificado até para o oposto do inicial. O Parecer 267/2018 embora escreva que 
está mantida a carga horária mínima dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, seu 
conteúdo é absolutamente favorável e indica, na opinião da relatora, sua alteração para 360 h. Os 
profissionais da área ligados a APAEST e ao SEESP representaram junto à Procuradoria 
Federal  do Ministério Público do Trabalho, mas a resposta dada pelo MPT não foi satisfatória, 
pois, declinou de prosseguir com a solicitação dos profissionais de Engenharia de Segurança do 
Trabalho e que, no mínimo, deveria tê-la encaminhado ao Ministério Público Federal, que também 
deverá ser representado com o apoio da APAEST e SEESP. Atualmente não se consegue uma 
audiência preliminar com o Procurador do Trabalho... Tudo se faz pelo computador, isto é, os 
procuradores estão mais distante do povo o que não permitiu previamente verificar a aplicabilidade 
da Representação feita,  para que não se perdesse o passo da História e para posteriormente 
pleitear a audiência com o Procurador do Trabalho com o objetivo de detalhar os fatos. Como o 
MPT não esclareceu os motivos para a não aceitação da “denúncia” e  não fundamentou o motivo, 
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não havia porque obedecer o prazo para recurso e para isso, ao nosso pedido, o amigo e 
parlamentar Deputado Estadual Carlos Giannazi, que viabializou mais esta Audiência Pública na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, se comprometeu a “requerer” melhores 
explicações do MPT. O importante é a união dos profissionais de “EST” e da sociedade organizada 
para não se permitir a deterioração do currículo pedagógico dos cursos lato sensu de Engenharia 
de Segurança do Trabalho, pois, o Brasil é um dos campeões em ”acidentes de trabalho no 
mundo”, situação que certamente será agravada com essa iniciativa. Cumpre observar que os 
professores e profissionais de Engenharia de Segurança do Trabalho há mais de dez anos buscam 
melhoria contínua desses cursos, propondo a alteração para, como consta da Lei 9394, a LDB, 
estabelecer o Currículo Pedagógico por Competências o que, certamente determinaria carga 
horária de curso da ordem de 720 horas a 1290 horas, como é estabelecida a carga horária mínima 
dos Cursos de Medicina do Trabalho, equivalentes aos Cursos de Engenharia de Segurança do 
Trabalho. 

Concluo que estamos na iminência de receber intimação do Ministério Publico Federal.  dai a 
importância de termos uma Comissão para elaborar documento hábil se necessário for, devido o 
potencial da solicitação por parte do MPF para que a denuncia seja detalhada. Com base na 
experiência acredito que o MPT irá decidir corretamente, transferindo a denuncia ao MPF.    

8- DEPOIMENTO DO ECONOMISTA JOÃO THOMAS LIBONARI : VISÃO NOVA FORÇA DO TRABALHO  

 

João Thomas Benevenuto Libanori , Economista formado pela PUC – SP e Profissional 

de Gestão de Riscos, atuando em grandes empresas da sua especialidade . 

Especialização na Alemanha e nos Estados Unidos da América  

 

“... o mundo real destacam-se os bons gestores que conseguem atingir o máximo de 
objetivos possível, com os recursos disponíveis no menor tempo possível. Um desafio e 
tanto. O bom gestor, sabendo que precisa rapidamente entregar muito com pouco, precisa 
estabelecer uma hierarquia de objetivos por prioridade e, assim, passar a direcionar seus 
esforços onde é mais importante ...”   
 
Primeiramente, muitos podem perguntar “ué, o que faz um economista em um evento de 
Engenharia de Segurança do Trabalho?”. Poderia ser um “estranho no ninho”, mas após alguns 
anos trabalhando com Gestão de Riscos em instituições financeiras, posso dizer que o sangue 
prevencionista também corre em minhas veias! Sinto-me em casa com vocês. 
 
Prevenir é melhor do que remediar, diria o ditado popular. Um clássico, não é mesmo? Hoje 
gostaria de fazer uma reflexão sobre ele com vocês, pois se pensarmos do ponto de vista 
econômico e de Gestão de Riscos, podemos entender melhor a sua profundidade. 
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Em um mundo perfeito, um economista diria: a disponibilidade de capital e trabalho é ilimitada, 
portanto não há restrições de recursos para atingir objetivos. Talvez a única variável a ser 
otimizada seja o tempo necessário para atingi-los. Vontade talvez. 

No mundo real, por outro lado, destacam-se os bons gestores que conseguem atingir o máximo de 
objetivos possível, com os recursos disponíveis e no menor tempo possível. Um desafio e tanto. O 
bom gestor, sabendo que precisa rapidamente entregar muito com pouco, precisa estabelecer uma 
hierarquia de objetivos por prioridade e, assim, passar a direcionar seus esforços onde é mais 
importante.  

Quando pensamos em gestão de riscos, não consegui deixar de pensar no acidente infeliz que 
ocorreu recentemente na cidade de São Paulo. Poxa, se todo bom gestor sabe que ele precisa 
direcionar seus recursos para atingir seus maiores objetivos, acredito que houve algum erro, pois a 
lógica da Gestão de Riscos não foi considerada. Será que o gestor público considera o 
elevadíssimo custo para remediar o desastre versus os gastos em prevenção e monitoramento? 
Não custa lembrar do trágico acidente que infelizmente ocorreu na Itália este ano, onde parte de 
um viaduto caiu na cidade de Gênova e pessoas morreram. 

A metodologia de Gestão de Riscos, em geral, é composta pelas seguintes etapas: (1) 
Identificação, (2) Avaliação, (3) Resposta ao Risco, (4) Monitoramento e (5) Reporte, que seguem 
esta ordem linear, exceto pela 04 e 05, que podem ser realizadas simultaneamente às outras.  

Primeiramente precisamos conhecer os riscos que estamos expostos, que são inerentes às nossas 
atividades (1). Em seguida, é necessário avalia-los, para conhecer seu perfil e classificá-los 
conforme métrica estabelecida (2). Listados os riscos mais críticos, é necessário definir 
individualmente quais ações (3) serão tomadas: "mitigar ou assumir, tendo em vista o apetite a 
risco da organização?" Assim, traçam-se planos de ação para reduzir o risco por ordem de 
prioridade (Risk Based Approach). Caso sejam assumidos, alguém precisa formalizar esta 
responsabilidade. Por fim, são estabelecidos indicadores, testes amostrais, inspeções in loco e 
outras formas de monitoramento, para garantir que o nível de risco continue aceitável (4). 
Relatórios são produzidos em todas as etapas, informando o status da gestão de risco aos comitês 
e alta administração, por exemplo (5). 

Trata-se de um processo contínuo e muito eficaz, que vivo diariamente na instituição financeira em 
que trabalho. Fiquei pensando em como isso faltou na gestão pública. Eu acho que o ditado “é 
melhor prevenir do que remediar” também serve para avaliar a questão econômica desses 
acidentes, pois a prevenção sempre será mais barata. Não basta só trabalhar para apagar 
incêndios, precisamos trabalhar para saber onde eles podem ocorrer, em qual intensidade, 
monitorar sua probabilidade de ocorrência e como mitigá-los. Trata-se de gestão de riscos em 
geral, que servem muito bem nesses casos de engenharia, pois são princípios quase universais 
que não são exclusivos de instituições financeiras.  

Então, temos este acidente do viaduto, onde pessoas se feriram mas graças a deus não ocorreu 
nada mais grave, mas fica esta reflexão.  

Como conclusão devemos nos unir em torno do pré projeto lei apresentado pelo Engenheiro 

Gilberto Kfouri, pois se pelas boas práticas as avaliações de risco não são feitas, precisar-se-ão ser 
realizadas por força de lei. Vejo isso com bons olhos e tenho certeza a população também, e falo 
isso em nome da Nova Força de Trabalho, pois foi difícil para mim, como economista, profissional 
de gestão de riscos e cidadão, ver e acreditar no que aconteceu na minha cidade. Uma cidade tão 
rica e com profissionais tão capacitados... O que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas 
décadas, sabe? 
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A reflexão é que prevenir é melhor que remediar. Com certeza. Na verdade, é muito melhor. 

É mais barato e, no caso da engenharia, também pode salvar vidas. Muito obrigado.  

10- DEPOIMENTO DO ARMANDO HENRIQUE : VISÃO DO SINTESP  

 

Armando Henrique , técnico de segurança do trabalho, tendo atuado em varias atividades 
econômicas, aquilatando experiências que o permitiram á chegar a presidência do  Sindicato 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo e Presidente da FENATEST 

– Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho  
 

“... somos a favor de uma graduação presencial, mas é importante que o técnico de 
segurança do trabalho, principalmente, aquele afastado dos grande centros, possam sempre 
estarem atualizados, o que pode ser facilitado pelo sistema a distancia, mas somente para 
temas específicos ...”   
 
Agradeço esta excelente oportunidade que me foi dada para estar presente nesta Audiência 
Publica, que acredito, como também o meu companheiro que está, ao meu lado, Marcos Ribeiro , o 
Marquinho, Presidente do SINTESP, que coroa a nossa comemoração do Dia do Técnico de 
Segurança do Trabalho, Feita na manha de hoje na nossa FUNDACENTRO . Discutimos os nossos 
desafios para o futuro e a necessidade constante de otimizarmos a prevenção para assegurar a 
vida dos trabalhadores e, consequentemente, os custos desses acidentes, como afirmou a 
presidente da FUNDACENTRO Leonice da Paz. Um dos nossos maiores objetivos é conseguir 
uma harmonia com os integrantes do SEESMT, engenheiros de segurança do trabalho, 
enfermeiros do trabalho, médicos do trabalho e técnicos de segurança do trabalho. O Marquinhos 
sempre esteve a frente desta luta e fico muito emocionado por vermos uma plateia 
multiprofissional, com ansiedade de união. O que já foi aqui falado é muito valido para os técnicos 
de segurança do trabalho. Um curso com qualidade de técnico de segurança do trabalho só será 
conseguido  por meio de uma coordenação que tenha experiência de empresas, que conhece a 
sua cultura,  que tem relacionamento com professores que seguem  um planejamento previamente 
estabelecido em prol da melhoria continua das condições e ambientes de trabalho. Leonidio, nosso 
velho companheiro expressa este cenário por " Só ensina quem vivencia". É importante que o 
corpo docente saiba comprometer os alunos com os temas das aulas. A presença do aluno em 
sala de aula é uma necessidade, expressando que o curso deve ser presencial, para que os alunos 
durante o mesmo saibam se relacionar, saibam ouvir , saibam expor o contraditório,  sem ofensa 
física  e moral,  controlando seu emocional,  que são exigências do atual mercado de trabalho. Os 
trabalhos que possam ser solicitados, pode induzir os alunos a uma iniciação á pesquisa, 
justificando que os cursos tenham biblioteca com adequado acervo com títulos indicados pelos 
professores. Que se incentivo os alunos, apresentar e defender, respeitar o contraditório, muito 
pela primeira vez, tendo em vista que a comunicação oral será uma constante durante toda a vida 
profissional. Ouvir e estar ao lado de pessoas mais experientes deve ser um lema de todos os 
alunos, esta experiência poderá estar sendo adquirida hoje aqui nesta audiência publica. Apoio,  o 
que foi destacado pelo Engenheiro Airton e pelo Itamar que também é técnico de segurança do 
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trabalho. Como teremos o engenheiro de segurança do trabalho sempre como parceiro , como 
conclusão se torna necessário urgentemente que seja aumentada para o dobro a carga horaria dos 
Cursos de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, para que haja uma 
reformulação urgente do conteúdo programático, incluindo laboratórios de instrumentação, de 
discussão de casos ocorridos, de visitas técnicas planejadas e outros que tais, para o que 
colocamos o SINTESP para externar a experiência dos técnicos . Acreditamos que a graduação 
não será viável, pois o aluno não teria capacidade de entender a importância dos temas abrangida, 
inclusive previsto na Resolução CONFEA 359. O Presidente do SINTESP Marcos, se desculpando 
da quebra do protocolo, por não estar presente no folder convite, mas acredito o sempre apoio do 
Leonidio e prometendo a ele que o falar apenas 05 segundos, parabenizo a todos vocês aqui 
presente nesta importante Audiência Publica, que reforça a nossa luta pela união de todos os 
prelecionistas do nosso querido pais, informando que temos discutido com os nossos técnicos, que 
após uma graduação em engenharia, tem feito a pós graduação e tido como resposta que é 
necessário realmente que haja uma especialização de engenharia de segurança do trabalho. 
Afirmam, que como normalmente, o engenheiro de segurança do trabalho adentra uma empresa 
em nível de coordenação, como poderá ela ser feita adequadamente se ele não tiver  nenhuma 
experiência de chão de fabrica . Assim, os cinco anos de graduação em outras modalidades, 
permitirá que o aluno tenha uma melhor base, possa conhecer a importância da engenharia em um 
tempo mais hábil, para aprender inclusive,  a se relacionar e ouvir, pré requisitos fundamentais 
para se atingir objetivos com resultados esperados. Não devendo esquecer que a pós de EST bem 
como os nossos cursos são regidos pela Lei 7.410 de 27/11/85 regulamentada pelo Decreto 92530 
de 09/04/86. Mais uma vez, parabéns para todos vocês aqui presentes e o SINTESP participará da 
luta em termos de se colocar os objetivos desta audiência publica e uma realidade pratica.  

 

11- DEPOIMENTO DO GILBERTO KFOURI: VISÃO VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL    

 

Gilberto Kfouri, engenheiro civil e advogado, um dos lideres ativos da valorização da 

engenharia de segurança do trabalho e da sua historia.  

 

Primeiramente, cumprimento e agradeço a presença de todas e todos na pessoa do Deputado 

Carlos Giannazi, que mais uma vez abre as portas da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo para que este importante evento sobre temas ligados à Segurança e Saúde do trabalhador 

possam ser aqui debatidos e daqui fazer eco para toda sociedade paulista.  
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Cumprimento também os professores, os representantes SINDICAIS e de ASSOCIAÇÕES e 

também os ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO em Engenharia de Segurança do Trabalho da UNIP 

e da FEI aqui presentes.  

 

E para falar sobre valorização profissional, que é o tema de minha fala, gostaria de tomar 

emprestado como exemplo,  a própria trajetória profissional do Professor Leonídio Ribeiro, 

Coordenador do Curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança da UNIP. Uma trajetória 

que começou há quase 50 anos, quando ainda pouco se falava da importância da prevenção de 

acidentes nos locais de trabalho. Desde então, passou a participar intensamente da elaboração de 

inúmeras Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e das Normas da ABNT, e tem 

dedicado sua vida, a sua historia, para a construção de mais direitos para o trabalhador, seja direta 

ou indiretamente. 

 

Leonídio é um profissional que fez sempre por merecer todas as homenagens que recebeu durante 

a sua trajetória profissional. 

 

E esse reconhecimento profissional, agora com dimensão social e política, não poderia vir de forma 

tão expressiva como veio recentemente pela Câmara Municipal de São Paulo e pela Assembelia 

Legislava do Estado de São Paulo. 

 

Pela Câmara Municipal de São Paulo seu trabalho foi reconhecido com a Medalha Anchieta, a 

maior honraria do LEGISLATIVO PAULISTANO que um cidadão civil pode receber, entregue 

JUNTAMENTE com o Diploma de Gratidão da Cidade,  

 

E pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com a atribuição de seu nome ao Túnel 

localizado no KM 76, da RODOVIA CARVALHO PINTO.  

 

Lembrando que esta homenagem da Assembleia Legislativa foi uma iniciativa do Deputado Carlos 

Giannazi e a da Câmara Municipal foi iniciativa da Vereadora, agora Deputada Federal eleita, 

Sâmia Bomfim. 

 

É importante lembrar que o restante do mandato da Vereadora Sâmia Bomfim será conduzido por 

um engenheiro eletricista, que é também um prevencionista de primeira linha, o Celso Giannazi, 

aqui presente. Boa sorte lá Vereador e já pedimos que mantenha as portas abertas para os 

prevencionistas. 

 

Que essas homenagens, Professor, como o Senhor mesmo diz, sirvam de inspiração para os 

seus alunos. E QUE A LUTA, QUE O ACREDITAR, QUE O TRABALHO VOLUNTÁRIO são forças 

sempre importantes para nos impulsionar, apesar das vicissitudes que enfrentamos nesse cenário 

político, social e econômico, tão adverso, mas temos que acreditar, principalmente os mais jovens 

que irão substituir os mais velhos.  

 

Termino dizendo que o Senhor é de fato um exemplo do exercício da cidadania, da ética 

profissional, um exemplo para os amigos e alunos, um exemplo de como devemos buscar 

naturalmente o reconhecimento e a valorização profissional. 
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E para finalizar gostaria de informar que tramita nesta “ Casa do Povo- ALESP ”,  o Projeto de Lei 

PL. 937/2017, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, que obriga a todos os órgãos públicos, que 

estiverem realizando obras ou serviços, a manterem afixadas nas fachadas de suas obras uma 

placa com o nome do engenheiro e do técnico de segurança do trabalho. O objetivo desta 

propositura, embora, vise valorizar estas categorias profissionais, não tem um cunho corporativista, 

mas dar segurança aos trabalhadores e à sociedade, e também de levar a mensagem á todos,  de 

que as regras da segurança e higiene no trabalho estão sendo cumpridas e fiscalizadas por 

engenheiros e técnicos especializados . devidamente treinados para esta importante missão  Esta 

é uma importante contribuição, em forma de políticas publicas, deste parlamento para a 

VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO dos profissionais prevencionistas.  

Finalmente, Gilberto propôs e conclamou os presentes a participarem da elaboração de um 

projeto de lei objetivando a prevenção de acidentes, como  que ocorreu recentemente com o 

viaduto da Marginal Pinheiro, obrigando que todos projetos de obras e equipamentos 

públicos já nasçam com a uma análise de risco, a fim de eliminar ou de minimizar os 

acidentes. Assim a analise de risco que envolva aspectos estruturais deveria ser feita 

obrigatoriamente por engenheiro civil, com especialização de engenharia de segurança do trabalho 

Informou, que de ha muito o Ministério Publico cobra da prefeitura maior vigor na manutenção das 

construções, inclusive, existindo um “ Termo de Ajusta de Conduta- TAC ” , que obriga o Municipio 

de São Paulo a  criar um programa de manutenção para pontes, viadutos, galerias e tuneis, ja 

tendo sido aplicado multas elevadas devido ao não cumprimento deste TAC  

Será também , importante em obras não publicas,  envolver administradoras de condomínio 

que querem participar das obras dos prédios desde o inicio na tentativa de evitar erros 

estruturais,  que podem causar acidentes como também encarecer indevidamente a obra. 

Neste sentido também seria envolvido o SECOVI,  que tem responsabilidade sobre a 

administração imobiliária de condomínios    

Agradeço ao Deputado Carlos Giannazi,  por todo apoio que tem dado às questões prevencionistas 

e a valorização do profissional que realmente atua na área de  engenharia de segurança , com 

comprometimento, ética, competência e habilidades em prol da segurança e saúde do trabalhador  

12- DEPOIMENTO DO CELSO GIANNAZI : VISÃO POLITICA   

 

Celso Giannazi, engenheiro e vereador na próxima legislatura Câmara Municipal de São 
Paulo  
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“...meu lema sempre foi e será a educação com qualidade em primeiro lugar e, extensível 
para essa tão importante área que tem por objetivo supremo a segurança e a saúde do 
trabalhador Brasileiro ...”  “ ... POR QUE os engenheirandos e os recém-formados não 
dedicam pelo menos duas horas mensais em prol da solução dos problemas da área que 
podem prejudicar toda cidade de São Paulo?...”  

Agradeço esta grande oportunidade de estar aqui com todos vocês, a maioria jovens que acreditam 
em um Brasil cada vez mais seguro, saudável e produtivo, tríade esta que será somente firmada se 
tivermos uma educação com qualidade em todos os seus níveis, atingindo o terciário e o da pós 
graduação como aqui discutido com muita propriedade e inteligência. Quero deixar bem claro que 
acredito que em todos vocês , que acredito no valor da prevenção de acidentes do trabalho, na 
otimização da saúde e segurança daqueles que trabalham no seu dia a dia. Vou escorar a minha 
fala no que vocês já tem fundamentado, no que vocês tem amplamente divulgado e que deu um 
forte embasamento para que tivéssemos esta importante Audiência Publica aqui na “ Casa do 
Povo” que é a ALESP . Recordo preocupações do Professor Leonildo expressada em vários 
porque’s que tomo a liberdade de relembra-los. Há cerca de três meses tivemos um prejuízo 
incalculável para ciência e para historia do Brasil. A historia brasileira foi queimada. Uma perda 
irreparável . Não há dinheiro que possa reparar . Que possa reparar o triste acidente ocorrido no 
Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Mais uma tragédia que poderia ter sido 
evitada. Todo cidadão e, principalmente,  todo profissional tem uma parcela de responsabilidade: 
POR QUÊ não tinha uma Brigada de Incêndio?  POR QUÊ não tinha bombeiro civil ? ; POR QUÊ 
quando do bicentenário os responsáveis diretos não chamaram a atenção pela má conservação, 
paredes descascadas, fios elétricos  expostos, dificuldades financeiras pelo corte em seu 
orçamento ? POR QUÊ da falta de água nos hidrantes próximos do museu ? POR QUÊ de um 
sistema de combate a incêndio que não atendia o tipo de  carga incêndio predominante?  POR 
QUÊ  de uma pericia da Policia Federal , sem conhecimento , se a causa foi criminosa e não por 
parte do Ministério do Trabalho , inclusive, pelo fato do Museu ter trabalhadores e,  também ter 
objetivo comercial? ; POR QUÊ não tenha havido atualização do texto da NR-23 – Proteção Contra 
Incêndio que data de 1978, com enfoque de combate e não de prevenção? POR QUÊ são 
permitidos execução de cursos compulsórios das NR sem a devida qualidade? POR QUÊ a cultura 
ainda  de muitas empresas estão nos dois primeiros degraus ; “ só faço prevenção quando for pego 
ou quando  algo de grave ocorrer “ ? POR QUÊ o Ministério da Educação  permitiu reduzir a carga 
horaria da pós graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho de 600 horas para 360 horas 
se esquecendo que é um lato sensu profissionalizante regido pela Lei 7.214/85, regulamentada 
pelo Decreto nº 92.530 /86 e com atribuições dada pelo CONFEA, Resolução / 359/91, que no seu 
artigo 4, item 9 enfatiza: “ projetar sistemas de proteção contra incêndio, coordenar atividades de 
combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofe “ , embora 
com uma carga horaria de apenas 60 horas?  POR QUÊ o BNDES libera verbas sem estar 
respaldado em uma analise de risco conforme NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com 
inflamáveis e combustíveis. Portaria MTE 308/2012 ? ; POR QUÊ o sistema CONFEA- CREA RJ 
não se manifestou urgentemente? POR QUE em função da mercantilização dos cursos de 
engenharia, em especial de engenharia de segurança do trabalho, o Sistema CONFEA CREA não 
faz um exame para analisar as competências do profissional destes cursos, para posterior outorga 
da certificação que permitirá o exercício profissional? POR QUÊ o mesmo não ocorre na área dos 
técnicos de segurança do trabalho; POR QUÊ antes  de liberar verbas que possibilitara estudantes 
frequentar esses cursos de engenharia, as escolas que os ministram sejam auditadas  para analise 
da qualidade dos mesmos ? POR QUÊ o maior Congresso de Recursos Humanos não valoriza a 
prevenção de acidentes como um todo, pelo menos colocando um dos seus vários seus temas em 
debate ? POR QUÊ a Semana Oficial de Engenharia e Agrimensura que ocorreu no final do mês 
de agosto em Maceió – Alagoas, também não debateu nenhum tema de engenharia de segurança 
? POR QUÊ as Camarás Especializadas em Engenharia de Segurança do Trabalho não são 
valorizadas no Sistema CONFEA - CREA  e POR QUÊ delas não participam engenheiros que 
realmente vivenciam a prevenção de acidentes ? POR QUÊ não havia  um Plano de Resposta a 
Emergências do Museu Nacional ?  POR QUÊ os engenheirandos e os recém-formados não 
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dedicam pelo menos duas horas mensais em prol da solução dos problemas da área que podem 
prejudicar toda cidade de São Paulo?  POR QUÊ na Audiência Publica que ocorreu em 17/08/18 
na ALESP para discutir projetos de lei que versam sobre a Valorização do Patrimônio 
Cultural  Material  e Imaterial do estado de São Paulo representantes de Sindicatos de 
Engenheiros, do Instituto de Engenharia  e do Sistema CONFEA CREA não compareceram ?  POR 
QUÊ o Ministro da Cultura, disse ser preciso  “ apurar responsabilidade” pela tragédia, que “ 
poderia ter sido evitada ? 

Me comprometo perante a todos a trabalhar a nivel municipal de algo semelhante proposto pelo 
Engenheiro Civil, Gilberto Kfouri, na questão de analise de risco previa, durante o projeto de obras 
publicas, ou quando de reformas e ampliações de maior vulto. Acrescento a ideia do Engenheiro 
Alvaro Martins que está analise de risco não deva somente atingir aspectos estruturais e feita por 
engenheiro civil com especialização em engenharia de segurança do trabalho, mas eu como 
engenheiro eletricista acredito que também esta analise de risco deva alcançar também sistemas 
elétricos, atuando o engenheiro eletricista com especialização em engenharia de segurança do 
trabalho , o mesmo ocorrendo em outros campos da engenharia.   

Em conclusão, lembrando um ensinamento que tive quando nesta mesma Casa, estive presente,  
como candidato a Vereador,  em outra Audiência Publica, também promovida e organizada por 
vocês  : “...o melhor e mais importante que se pode tirar de um acidente é examinar as suas 
causas básica ou raízes, analisa-las, propor medidas corretivas e preventivas , para que ele 
jamais venha ocorrer novamente...” , acredito firmemente as respostas a esses porque’s serão 
dadas por vocês, porque são cidadãos, como também profissionais e poderão contar comigo, 
inclusive, vou precisar de subsídios de todos, para poder atingir um sonho meu de ser o bom e 
valorizado Vereador. Abraço a todos . 

13- A VOZ DOS PRESENTES     

O Prof Leonidio, como coordenador, incentivou todos os presentes á se manifestarem 

sobre os depoimentos e reflexões , que foram adequadamente fundamentadas e que 

infelizmente muito delas reflete uma realidade transmitida por verdadeiros profissionais , 

que vivenciam o dia a dia, que estão em contato constante com a maioria dos presentes, 

que representam uma nova geração de profissionais desta tão importante área, muitas 

vezes incompreendida e desvalorizada . Informou que a organização do evento recebeu 

muitas contribuições e foi autorizada á divulga-las a vocês e ao publico prevencionista e se 

o tempo permitir, assim será feito, caso contrario serão relatadas no documento que será 

construído, resultante desta Audiência Publica e, bem provavelmente divulgado nas 

Revistas Especializadas e outros veículos da mídia.     

 

A parte mais importante da Audiência Publica foi a voz dada aos presentes para externarem,  

de modo livre suas opiniões e reflexões  



32 
 

JOSÉ ELIAS DE PALA  

 

José Elias de Paula, Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, Professor 
responsavel pela Disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho da FEI e da Pós Graduação 
FEI e UNIP, Auditor Fiscal do Trabalho Aposentado – Co-autor do Livro Fundamentos 
Técnicos e Legais da Engenharia de Segurança do Trabalho  
 

Destaco alguns pontos relevantes da visão do Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho: 
 
1.       O Profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho deve ter ampla ambiência no 
processo operacional, ou seja, ter grande e profunda percepção sobre os fluxos operacionais 
existentes na organização e saber integrar, cumprir e fazer cumprir os requisitos legais associados 
à Portaria 3.214 de 8/6/1978, aprovada pela Lei 6.514 de 22/12/1977, às condições de Governança 
Empresarial, o que o eSocial declara como sendo a descrição dos ambientes de trabalho; 
 
2.       É necessário que o Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho, saiba aferir com 
precisão as características dos processos operacionais aos quais estejam expostos os 
colaboradores de um processo, quer seja administrativo, quer seja produtivo, reconhecer 
efetivamente as características funcionais, trabalho e características operacionais dos recursos 
materiais dos processos, assim como, caracterizar as condições dos ambientes de trabalho é 
condição primordial, o que o eSocial declara como sendo os Fatores de Risco; 
 
3.       Entendendo com clareza, as características do processo e cruzando com os requisitos 
legais, é necessário que o profissional busque fazer com que a Organização deixe e tenha claro, a 
Descrição de Cargos e a Atribuição das Funções, alinhadas com as Descrições das Atividades 
desenvolvidas pelos colaboradores da Organização, para que seja possível mapear quais são os 
riscos ambientais e operacionais, aos quais estejam expostos esses colaboradores no exercício de 
suas funções; 
 
4.       O efetivo mapeamento de riscos versus atividades desenvolvidas no cargo, irá determinar 
que o Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho, trabalho no entendimento sobre os 
controles que foram adotados, e se são efetivos, frente aos riscos que estejam expostos esses 
trabalhadores, obedecendo os métodos de avaliações qualitativas e avaliações quantitativas 
pregressas. 
 
Temos também que dar um olhar para os nossos colegas Auditores Fiscais do Trabalho, que ao 
meu ver conhece com propriedade o perfil da pequena e micro empresa, que normalmente é 
desassistida em termos de segurança e saúde no trabalho. Como estamos debatendo a qualidade 
de ensino ela deve também incluir a necessidade de aquisição  e atualização de conhecimentos de 
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modo continuo, por parte desses servidores públicos,   o que não está ocorrendo no atual cenário 
da auditoria fiscal. Apesar de ser auditor fiscal aposentado, tem tido a oportunidade de dialogar 
com vários colegas da auditoria, em especial, com os poucos que restam com a população 
engenheiro de segurança do trabalho. Procuro transmitir , este cenário     
 
“Hoje temos um contingente de 2.500 auditores (que ainda vai diminuir pela redução natural) e não 
há previsão de concurso público”;   
 
“ A fiscalização do trabalho chegou a ter 5.500 auditores , nos anos 1990 para fazer frente aos 
acidentes do trabalho no Brasil”; 
 
“De lá para cá, a PEA (População Economicamente Ativa) cresceu de 35 milhões para 95 milhões 
de pessoas”; 
. 
“Tivemos um aumento de 300% na PEA e uma diminuição de 50% dos auditores, ou seja, uma 
redução de seis vezes da capacidade fiscalizatória”; 
  
“ A infraestrutura também é precária. Hoje o Ministério do Trabalho não fornece um veículo, e se 
forncece existe dificuldades para colocar combustível e diárias nem pensar; também não fornece 
um laptop ou celular para o AFT, o auditor autua sem ferramentas modernas”; 
 
“ Dificilmente ocorrem reuniões de trocas de experiências e muito menos treinamento, inclusive, 
para ações previstas nas mais recentes Normas Regulamentadoras”   
 
“ Ao contrário da Receita Federal, que está muito bem informatizada, o que é correto, não existe 
um programa disponível que facilite e fomente a Fiscalização do Trabalho”; 
 
“ É muito pobre a comunicação entre os órgãos federais de fiscalização (Previdência, Receita 
Federal e Ministério do Trabalho)”; 
 
“Essa falta de união, associada à falta de equipamentos, também gera uma perspectiva muito 
sombria para o futuro da fiscalização”;    
           
Como reflexão : deve haver uma parceria maior entre empresas e universidades, no sentido de 
ser apontado quais as carência, principalmente, dos profissionais recém- formados, em especial os 
de engenharia de segurança do trabalho, permitindo que durante o curso trabalhem em projetos 
que busquem soluções para problemas reais das empresas e, concomitantemente, a revisão 
continua do conteúdo das disciplinas do curso. Assim, estou de acordo do proposto neste ato 
publico, a formação por competências e habilidades, que facilitam o participante do curso saber 
aplicar em situações reais os conteúdos apreendidos. O incentivo ao empreendedorismo, deve ser 
uma meta á ser atingida, pois em um  mundo onde o emprego formal ficará  mais escasso, todo  
trabalho repetitivo será realizado por maquina, e ao profissional caberão as partes nobres : a 
criatividade e a capacidade de interagir com pessoas, esta ultima, me parece a mais difícil, devido 
a falta do foco do humanismo em quase todos os cursos de engenharia e importante, em termos de 
competência, para o engenheiro e engenheira de segurança do trabalho    
 
Como recomendação em termos de uma possível minimização de acidentes, em especial, aos 
ditos maiores e que a mesma possa servir de base ao projeto de lei levantado nesta Audiência 
Publica, sobre a obrigatoriedade da execução de analise de risco, por engenheiro(a) , que tenha 
formação no tema sob analise, mas com especialização em  segurança do trabalho , para que 
mencionada analise tenha o humanismo necessário, por destacar a interface com gente  : 
 
• Exigência clara de ações de cumprimento imediato, devido à elevada criticidade observada nas 

instalações (trincas, erosões, percolação, deformações, vazamentos, deterioração de taludes, 
dentre outras); 
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• Exigência clara de ações de cumprimento em prazos determinados, conforme fosse o potencial 
e a complexidade dos riscos associados à segurança da operação (layout da área, Plano de 
Segurança, Plano de Emergência, licenciamento ambiental, volume de rejeitos produzido,  data 
e altura de possíveis alteamentos a montante,  dentre outras); 

• Estimativa do valor das multas que poderiam atingir a empresa, pelo não cumprimento das 
ações técnico-legais determinadas no corpo do Laudo, ou decorrentes de recomendações 
anteriores feitas pela equipe própria da empresa ou constantes dos relatórios de consultores 
externos; 

• Probabilidade de ações extremas por parte do Governo Federal, com probabilidade da lavratura 
do “Termo de Interdição” ou do “Termo de Embargo”, tendo em vista o elevado potencial de 
dano observado, frente ao conteúdo das Normas Regulamentadoras e das Normas Técnicas 
nacionais e/ou internacionais pertinentes e em vigor; 

• Emissão e registro da competente ART decorrente da execução de prestação de serviços à 
pessoa jurídica (VALE), para o desempenho de função para a qual se tornem necessários 
habilitação legal e conhecimentos técnicos; 

• Dentre outros.   
 
Em conclusão : O Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho, deve ter capacidade e 
competência técnica para precisar de modo efetivo a análise dos processos sob sua 
responsabilidade, considerando que o não alinhamento dos  trabalhadores  com as 
descrições de atividades por eles desenvolvidas e, a falha na identificação dos riscos, 
concorrendo com a falha na proposição de controles, decretará potencialmente, equívocos 
na alimentação da base de dados do eSocial. 

AUREO EMANUEL PASQUALETO FIGUEIREDO  

 

Aureo Figueiredo, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Mestre e Doutor em 
Engenharia pela Poli-USP, Professor de Mestrado Profissionalizante de Engenharia 

Mecânica da UNISANTA   
 
 

Tenho discutido a respeito da formação em Engenharia de Segurança do Trabalho e se 

realmente ela constitui uma nova profissão regulamentada. Comungo com o depoimento 

do colega Celso Atienza e com um olhar sobre a importância e atualidade, procurarei 

responder se realmente é uma nova profissão 

 

Para que se possa compreender a origem e o significado de que venha a ser uma 

profissão regulamentada no Brasil, como é o nosso caso inicialmente, é necessário 

recorrer a Constituição Federal.  
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Tudo tem sua base no Art. 5º, incisos II e o XIII, e no seu Art. 22, inciso XVI. 

Tais incisos foram redigidos da seguinte forma: 

 

Art. 5º...II – ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo senão em virtude 

da Lei; XVII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 

Art. 22 – cumpre privativamente a união legislar sobre: 

XVI – Organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões (vade mecum, 2011, p9/10 e 19/20). 

 

Nota-se que em regra geral, toda pessoa pode exercer qualquer trabalho ou ofício, ou 

profissão, desde que a lei federal não estabeleça exceção a esta regra ao definir 

determinadas profissões que somente poderão exercê-las por quem tenha o monopólio ou 

o privilegio legal para tal. 

 

Surge então, no universo jurídico o instituto das profissões regulamentadas por lei, como é 

o caso dos engenheiros, engenheiros agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas 

que fazem parte do sistema Confea/Crea, e outras fora dele, como advogados, arquitetos, 

médicos, economistas, enfermeiros, técnicos industriais e agrícolas, cada uma delas com 

nichos ou reservas de mercado de trabalho específico, que somente eles podem, 

legalmente, exercê-las. 

 

Da analise destes dispositivos constitucionais, observa-se que: 

 

 Como regra geral, qualquer cidadão brasileiro pode exercer todo e qualquer trabalho, oficio 

ou profissão; 

 Ocorre uma única execução a esta regra geral, quando a lei estabelece um privilégio 

profissional ao criar e regulamentar uma determinada profissão; 

 Esta lei que cria e regulamenta uma determinada profissão necessária e obrigatoriamente 

deva ser de origem federal, ou seja, os Estados e Municípios não podem criar profissões; 

 A citada lei, necessariamente, deve ser  uma lei em sentido estrito, ou seja, ela deve ser 

votada no Congresso Nacional e promulgada pelo Presidente da República; 

 Dessa forma, decretos, resoluções, portarias, não possuem o poder legal de criar 

profissões. 

 Conclui-se então, que uma determinada profissão para ser considerada como 

regulamentada e gerar um privilégio profissional especifico, ela, necessária e 

obrigatoriamente tem que ter uma lei federal que lhe garanta sustentação jurídica e legal 

perante a nação e a sociedade. 

Diante destas exigências legais básicas para a existência de uma nova profissão 

regulamentada, a seguinte pergunta pode ser feita: o Engenheiro de Segurança do 

Trabalho constitui uma nova profissão regulamentada? a resposta é SIM. 
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Com o advento a Lei Federal nº 7410 de 27 de novembro de 1985 veio excepcionar a 

legislação brasileira pois uma nova figura legal caracterizada por uma profissão 

regulamentada dentro de outras profissões de engenharia, também regulamentadas, 

estruturada como uma especialização, sui generis,  na medida que possui atribuições 

profissionais especificas, e que ainda dão o titulo de Engenheiro de Segurança do 

Trabalho ou Engenheira de Segurança do Trabalho para seu exercício profissional. 

E, o que também é peculiar, elas são exclusivas, ou seja, somente podem ser exercidas 

por pessoas que pertencer a esta nova profissão, caracterizando, assim um novo privilegio 

profissional. 

Observa-se que, para exercer a Engenharia de Segurança do Trabalho, duas condições 

são obrigatórias e cumulativas: ser engenheiro e depois, de Engenheiro segurança do 

trabalho, caso faça o curso de especialização em nível de pós graduação em Engenharia 

de Segurança do Trabalho, em instituição de ensino superior, oficial ou autorizada. 

Neste aspecto ela possui o mesmo valor jurídico da Lei Federal nº 5194 de 1996 sendo, 

entretanto, totalmente independente em reação a esta lei. 

A Lei Federal nº 7410 também disse que referida lei dependia de regulamentação o que foi 

concluída pela aprovação do Decreto 92530 de 09/04/1986, a qual deu poderes legais ao 

Confea de determinar suas atribuições profissionais, o que o sistema Confea/Crea 

reconheceu esta realidade jurídica ao editar suas resoluções nº 359 de 31/07/1991 e nº 

437 de 27/11/1999, quando estabeleceu o privilégio ou o monopólio do exercício de 

Engenharia de Segurança do Trabalho, pelos Engenheiros de segurança do trabalho. 

Assim a partir de uma base solida de conceitos e formação em engenharia são acrescidos 

conhecimentos e habilidades específicos visando a preservação da integridade física dos 

trabalhadores em suas atividades laborais. 

No Brasil, a legislação que estruturou a atividade especializada em um momento especial 

de desenvolvimento produtivo sabiamente considerou que seria mais razoável e eficaz 

formar quadros profissionalizantes de conhecimentos consagrados e consolidados. 

É, portanto, um singular curso de pós graduação que tem efeitos práticos de graduação 

especifica e especializada. 

Sabe-se que a escola qualifica o profissional na realização do curso que, com frequência e 

aproveitamento nas atividades e apresentação de monografia, recebe seu certificado de 

conclusão. 

Pode então solicitar ao Conselho Profissional de Engenharia e Agronomia (Crea) o seu 

registro nessa modalidade que dá as atribuições profissionais e o titulo de Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. 
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Como o assunto é pertinente à área da educação, foi regulamentada pelo parecer 

CFE/CES nº 19/1987, definiu o currículo mínimo que ampliou os temas de abordagem 

obrigatória e carga horaria mínima para 640 horas. 

Assim seguiu por 31 anos sento extinto por ato do Ministro da Educação homologando 

decisão no parecer CNE/CES nº267/2018 para alinhar-se com a atualização de Legislação 

de cursos de Pós Graduação de Resolução CNE/CES nº 01 de 06/04/2018 que define 

entre outras a carga horaria mínima de 360 horas. 

Com o advento da LDB – Lei de diretrizes e bases em novo cenário se desenha para 

primeiras décadas deste século com as D.C.N – Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Engenharia. 

Portanto, estou alinhado com o professor Celso Atienza quando na sua fala propôs a  

“substituição definitiva do sistema conteudista com carga-horaria para um novo paradigma: 

o de competências profissionais certificadas” . 

Concluo e deixo para reflexão : “ Descabe portanto, de ponto de vista regulatório, 

estabelecer outras regras em desacordo com o que está previsto” . 

VALDIZAR SIMIÃO DO NASCIMENTO  

 

Valdizar Simião do Nascimento, Técnico de Segurança do Trabalho,  Engenheiro de Controle 
e Automação e Engenheirando de Segurança do Trabalho,  

 
Tenho o privilégio de participar desta  importante Audiência Publica, que trouxe discussões a 
respeito do seu atualizado temário, endossando por completo as propostas apresentadas, por esse 
grupo fantástico de pessoas que tem se dedicado a ir além de um interesse pessoal, pensando no 
coletivo, na qualidade de vida resultante de adequadas condições e ambientes de trabalho . Peço a 
todos, liberdade de externar minha opinião a respeito do tema cursos a distância de pós-graduação 
de Engenharia  de Segurança do Trabalho , como uma singela contribuição, endossando por 
completo o parecer abalizado do nosso lider Armando Henrique, que como nordestino, o reconheço 
como presidente da FENATEST  
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Convivendo com colegas  em sala de aula (alguns que não tiveram um contato mais direto 

com a Segurança do Trabalho e com a cultura da prevenção), engenheiros de várias áreas e 

arquitetos, o que percebo é que alguns desses profissionais têm uma certa dificuldade em 

assimilar as disciplinas mesmo com o curso presencial. 

 

Agora imagine esses mesmos profissionais fazendo um curso a distância... , será que teriam 

a capacitação necessária para cumprir com as obrigações da engenharia de Segurança do 

Trabalho e a percepção dos riscos que os trabalhadores estão expostos em suas atividades 

diárias? 

 

Espero ter contribuído, me coloco à disposição para ajudar  na continuidade da implantação destes 

nossos ideias.   
 

MARCELO DOS SANTOS PAULA  

 

Marcelo dos Santos Paula, Engenheiro Quimico e de Segurança do Trabalho, Mestre em 
Meio Ambiente, “ Master in Business Administration” FGV,  Professor da Pós Graduação FEI 
e UNIP, Co-autor do Livro Fundamentos Técnicos e Legais da Engenharia de Segurança do 

Trabalho  
 
Audiência Publica com temas atualizados e importantes para reflexão de todos aqui presentes e 
que seria importante que vocês divulgassem em seus relacionamentos tudo  o que está ocorrendo 
nesta reunião inteligente. Foi falado sobre a indústria 4.0 ainda com o modelo mental que está 
sendo colocado como condição preponderante nas Escolas Universitárias, dá atribuição técnica e 
título à profissionais sem capacidade, e isso vai fazer este País à seríssimos problemas. Acho que 
estamos falando de indústrias 0.4 e não 4.0; então, de fato, para chegarmos a 4.0 ainda faltam 3,6 
quilômetros de cultura, evolução, criatividade, tecnologia e segurança a percorrer.   
 
Parece o apocalipse e a rebelião dos recursos materiais de processo: as máquinas, equipamentos, 
ferramentas, instalações e os produtos em processo estão se rebelando contra o Universo, mas a 
inteligência dos homens, ah... esta continua inabalada. 
 
Se eu pudesse e pertencesse a alguma autarquia como o CREA, eu iria investigar de cabo a rabo, 
entender o que aconteceu, por que aconteceu, quem são os responsáveis, quais as suas 
habilitações e credenciais, seus treinamentos, os procedimentos que estabeleceram, as 
manutenções que estabeleceram, suas especializações, a escola em que se formou, o que a 
escola deu no conteúdo e colocaria todo mundo no pau..., se houve caso fatal, mas como o 
prejuízo é somente financeiro, problema da REPLAN. Mas infelizmente nada nisso aqui vai às 
últimas consequências, é tudo de mentirinha... 
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Neste segundo semestre, como foi amplamente divulgado na mídia, acidentes ocorreram em 
Paulinia, na USIMINAS e, mais recentemente na REPLAN , sem esquecer outros acidentes 
absurdos  que vem acontecendo desde Ultracargo até Braskem, passando por SAMARCO 
 
Não sou dono da verdade não, mas está ai mais um caso e que Graças a Deus, não houve 
fatalidade, mas assim..., de verdade, ...parece que Deus está mandando recados. 
Impressionante. 
 
No entanto, deixo uma reflexão sobre o futuro do emprego e o emprego do futuro: a chegada 
irreversível da Industria 4.0 que esta conectada com a inteligência artificial para aumentar a 
eficiência sem sombra de duvidas vai modificar o mercado de trabalho ao eliminar postos e 
redesenhar funções com novos riscos, tornando-se necessário sairmos desta Audiência Publica  
com a firme convicção que deve ser amplamente divulgada em qualquer rincão no nosso Brasil : 
“... a educação não acaba quando você sai da sala de aula , pois, aprender deve ser para a 
vida toda ...”. Neste novo contexto, o desenvolvimento de competências,  como foi ressaltado 
neste excelente Ato Publico, alinhadas com paixões que motivam o profissional que motivem o 
profissional é mais importante que cargos, devendo ser priorizado habilidades e não credenciais. A 
educação continuada com qualidade para diversos níveis e faixas etárias pode colocar em um 
prazo mais curto em um local de destaque no cenário global que o nosso Brasil vem merecendo. A 
modernização de empresas, algo urgente e irreversível deve ser alinhada com novas competências 
sócio emocionais, bem como maior capacidade de colaboração, comunicação, criatividade, 
interpretação de dados e trabalho coletivo       
 
Como recomendação, proponho para analise, que esta Audiência Publica, seja permanente e 
talvez itinerante. pois poderemos ter apoio de organizações prevencionistas, para que em tempo 
urgente possamos ter as respostas para as seguintes questões : 
 

 Sabemos onde estamos falhando, mas não se entende porque nada 
se faz, a não ser depois que o fato foi consumado – ACIDENTE? 

 A formação do profissional é pobre, as escolas viraram comércio, 
simplesmente, colocam profissionais no mercado sem efetiva 
qualidade, e prepondera a infâmia do Ensino à Distância como 
tendência no País. 

 Nada se fiscaliza de modo preventivo, nem a grade curricular dos 
cursos, nem o aprendizado efetivo dos alunos, nem a operação das 
empresas,... 

 Por que Segurança de Processos não é Tratado como Relevante nas 
Empresas e na Formação dos Alunos de Engenharia? 

 Por que as Empresas e seus Profissionais não sabem tratar Gestão 
de Manutenção Preventiva? 

 Por que o CONFEA não avalia a Qualificação e Renovação da 
Qualificação dos Profissionais de Engenharia como faz a OAB? 

  Até quando faremos de conta que formamos Engenheiros? 

 Fala-se da Indústria 4.0, mas não saímos do básico da engenharia,..., 
daí não se entende o que é Gestão, mas ousamos falar de 
Governança, sem saber que uma coisa e outra são similarmente 
sinônimos, mas para dar efeito maior, gostamos de usar o jogo de 
palavras bonitas, mas as operações industriais são ineficientes e 
ineficazes. 

  
A Vida segue e vamos fazendo a parte que nos cabe. Podem contar comigo e peço á todos força 
de vontade para que possamos continuar nesta luta ingrata,  mais na qual sairemos todos 
vencedores.  
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MIGUEL CAPPORINO  

 

MIGUEL CAPPORINO, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho, Perito Judicial, 
Professor da Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da UNIP  

Prezado colegas e companheiros que labutam em prol da Segurança e Saúde no Trabalho neste 

nosso imenso Brasil 

Sou Engenheiro de Segurança do Trabalho graduado pela FEI em 1978 e pela UNIP em 2001. 

Dedico-me às atividades de Perícia Judicial na área de Segurança do Trabalho há 16 anos. 

Faço este manifesto neste importante evento em defesa da SST junto à sociedade em virtude de 

nossa vivencia no dia a dia dos trabalhos periciais onde temos nos deparado com situações 

inusitadas: 

 por um lado, constatando a falta de preparo de muito profissionais que militam nesta área onde 

fica clara a deficiência de sua formação profissional, decorrência da deterioração da qualidade 

do ensino oferecido por instituições cujo único objetivo é maximizar seus lucros. São 

instituições que não têm compromisso com a qualidade do ensino, não investem na melhoria de 

seus cursos e não contratam bons professores, uma vez que a contratação de bons 

professores é mais onerosa. 

 

 por outro lado, temos como consequência junto à magistratura uma deterioração da imagem 

dos Peritos Engenheiros, decorrência de laudos periciais mal feitos, sem embasamento técnico 

ou com embasamento insuficiente, dada a má formação técnica do Engenheiro Perito. É 

comum a existência de laudos técnicos periciais divergentes sobre uma mesma questão que, 

tecnicamente, não deveria dar margem a interpretações dúbias, fazendo com que os juízes 

desconsiderem o laudo, prejudicando o trabalho bem executado e desmoralizando o bom 

profissional. 

Preconiza o artigo 195 da CLT que as avaliações técnicas envolvendo Segurança e Saúde no 

Trabalho são atividades que somente podem ser executadas por Engenheiro de Segurança do 

Trabalho ou por Médico do Trabalho. 

Enquanto a Medicina do Trabalho aprimora a formação dos profissionais médicos  aumentando a 

carga horária dos cursos de Medicina do Trabalho, a Engenharia de Segurança vai na contra mão, 

reduzindo a carga horária dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho !!! 

Urge que tomemos atitudes e ações pela não aceitação da redução da carga horária dos cursos de 

formação de Engenheiros de Segurança do Trabalho. Ao contrário !  Há necessidade de aumentar 

na carga horária dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho e há necessidade da 

criação de cursos específicos para capacitação de Peritos Engenheiros, a fim de aprimorar a 
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qualidade dos trabalhos periciais, a redução das divergências através da avaliação técnica de cada 

situação e, ao fim, a valorização do Perito Engenheiro junto aos juízes. 

Deixo também uma mensagem para reflexões : “ um engenheiro qualquer que seja a sua 

modalidade deve empreender em seu local de trabalho, gerir pessoas, melhorar a qualidade e 

aumentar a produtividade. Ressalto que o produto do engenheiro, em especial daquele com 

especialização em engenharia de segurança do trabalho, é o olhar para o trabalhador, que também 

é usuário é consumidor, portanto, conhecer as pessoas, sua cultura e entender suas demandas é 

fundamental para pensar em soluções e, principalmente, para se conseguir a inovação , palavra 

chave nos dias de hoje. Adoto a máxima do professor Leonidio “ só ensina quem vivencia “  , pois a 

qualidade no ensino deve estar relacionada com o mundo real, que facilita o uso de metodologias 

de projetos ou resolução de problemas de forma integrada, portanto professores das 16 disciplina 

que integram  o Curso de Pós Graduação em engenharia de segurança do trabalho , preciso 

trabalhar juntos  

JOSÉ CARLOS LAMEIRA OTTERO 

 

José Carlos Lameira Ottero, Engenheiro Cartográfico e de Segurança do Trabalho, 
Especialista em Higiene do Trabalho , Professor de Pós Graduação em Engenharia de 

Segurança do Trabalho  
 

Inicialmente manifesto a minha alegria por ter essa oportunidade de manifestar algumas 
considerações que podem conduzir á reflexões em prol de se atingir os objetivos deste Ato Publico  
 
1. Curso a Distância x Direito de Propriedade Intelectual x ART: Tenho - como muitos de nossos 
colegas Eng. de Segurança do Trabalho - diversas restrições quanto a Curso a Distância de Eng. 
de Segurança do Trabalho. Desta forma entendo que o item em questão é significativamente 
delicado para ser tratado em nosso manifesto. Todavia, trata-se de uma realidade de difícil 
reversão. Assim sendo, acredito que em sendo mantido o item em nosso Ato Público, a redação do 
mesmo deverá ser cuidadosamente elaborado no sentido de não convalidar tal processo de ensino, 
mas somente - em sendo mantido essa modalidade - que os Direito de Propriedade Intelectual para 
cada turma seja garantido aos Prof. Eng. de Segurança do Trabalho, com a respectiva ART, 
também para cada turma. 
 
2. No que se refere a carga horária, acredito que além dos itens mencionados neste Ato Publico, 
particularmente,  a questão do número maior atual das NR, há que se considerar, inclusive, como 
fundamento para aumentar carga horária (1.250 h.a.) e prova de proficiência; as novas tecnologias 
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(desenvolvidas nestes últimos anos desde 1978) nos processos de trabalho que expõe os 
trabalhadores a uma quantidade imensa de substâncias e misturas químicas (anualmente o 
número de CAS aumenta significativamente), e, precipuamente, o advento das partículas "nano", 
visto que as mesmas já são uma realidade no ambiente de trabalho laboral. A FUNDACENTRO, 
tem uma cartilha demonstrando o tema. 
 
Deixo também uma reflexão, de suma importância para viabilizar os objetivos da higiene do 
trabalho: “ ... a maioria de nos somos preparados para colocar em pratica a chamada hierarquia 
das proteções e para pensar na sua viabilidade técnica ... mas não adianta ter uma solução técnica 
fantástica, teórica, muitas vezes cognominadas de poética, se ela não for viável do ponto de vista 
econômico ou atenda a realidade da empresa do ponto de vista dos seus métodos e processos de 
trabalhos, porque ai não ira atingir o trabalhador... assim o ensino da engenharia de segurança do 
trabalho, principalmente, aquele que atinge o técnico de segurança do trabalho deve estar 
relacionado com o mundo real, tornando-se necessário o uso de metodologias  e projetos ou 
resolução de problemas, devendo as escolas terem laboratórios,  com um minimo de instrumental 
de higiene do trabalho, que permitiriam os alunos fazer experiência, testes, construir protéticos, 
promover ações reais no próprio ambiente escolar   dentro da realidade que se apresenta   
Grato pela oportunidade. Vamos em frente. 
 

ANTONIO SERGIO CARVALHO  

Antonio Sergio Carvalho , Engenheiro de Desenvolvimento de Produto da Infraer Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, Especialista no Campo Aeronáutico  

 

Agradeço a oportunidade de externar a minha opnião, sendo particularmente á favor da 
continuidade da monografia ou o TCC devido iniciar o aluno no campo da pesquisa , interação 
maior com os professores e colegas do curso para obter subsídios e, um preparo para 
apresentação de trabalhos na vida profissional que é uma constante inclusive a perda de receios 
negativos, saber ouvir a banca examinadora fazer os acertos ou mesmo abrir o contraditório e 
porque não dizer também perder vergonha de se apresentar em publico.  
 
Nos do corpo docente, temos que incentivar os alunos para participarem de pesquisa com 
profundidade , que deixem mais de lado o celular e façam mais leitura com reflexão, que saibam 
trabalhar em grupo e fazer gestão de pessoas  
 
Como reflexão, lembro que os cursos atuais de pós graduação em engenharia e segurança do 
trabalho, tem um conteúdo programático que data da segunda metade da década de 80, quando 
ainda nem existia o celular. Apesar do empenho de apenas alguns coordenadores, em fazer uma 
adaptação as atuais exigências do mercado de trabalho, esses cursos precisam passar por 
mudanças no currículo para formais profissionais capazes de lidar com os desafios trazidos pela 
indústria e gerar uma mudança urgente na relação capital - trabalho em termos não de adicionais 
de insalubridade e periculosidade, mas da melhoria continua das condições e ambientes de 
trabalho. Na indústria aeronáutica já é comum a aplicação na pratica de conceitos que englobam a 
adoção de tecnologia digitais nos processos fabris.  
 
Deve haver uma parceria maior entre empresas e universidades, no sentido de ser apontado quais 
as carência, principalmente, dos profissionais recém- formados, em especial os de engenharia de 
segurança do trabalho, permitindo que durante o curso trabalhem em projetos que busquem 
soluções para problemas reais das empresas e, concomitantemente, a revisão continua do 
conteúdo das disciplinas do curso. Assim, estou de acordo do proposto neste ato publico, a 
formação por competências e habilidades, que facilitam o participante do curso saber aplicar em 
situações reais os conteúdos apreendidos. Concluindo o incentivo ao empreendedorismo, em um  
mundo onde o emprego formal ficara mais escasso, pois todo o trabalho repetitivo será realizado 
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por maquina, ao profissional caberão as partes nobres : a criatividade e a capacidade de interagir 
com pessoas           
 
Grato pela oportunidade,  
 

RICARDO CALASANS  

 

Ricardo Calasans , Engenheiro Mecânico – Produção , Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Mestrado em Engenharia de Produção, Bacharel em Direito, Médico Veterinário, 

Especialista em Tecnologia da Informação , Professor de Graduação em Engenharia e 
Coordenador de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Coordenador 

de Cursos a Distância para Tecnólogos de Segurança do Trabalho .  
Ex Diretor da ABRAPHISET    

 

Inicialmente, parabenizo o Evento , pelo seu temário atualizado embora ainda muito controvertido, 

peço desculpas pela minha não presença , por compromisso anteriormente assumido, mas 

agradeço a oportunidade para expor a minha experiência no campo de ensino da pós graduação 

em engenharia de segurança do trabalho e, mais atualmente,  no ensino a distância  para 

tecnólogos de segurança do trabalho e vou deixar uma reflexão, que talvez sirva como um 

contraditório a respeito do tema ancora .  

Quando falamos de ensino a distância, ainda existe muita controvérsia sobre este 
formato de ensino e boa parte devido a falta de conhecimento sobre todo potencial 
oferecido nesta modalidade bem como a sua importância em poder levar o ensino ao 
alcance de muitas pessoas que jamais teriam possibilidade de cursar na modalidade 
presencial. 

Minha contribuição para esta Audiência Publica, se fundamenta mais na minha 
experiência pessoal no magistério, que iniciou-se em 1984 no “Curso de Magistério com 
a Educação Infantil ”, posteriormente com os cursos técnicos do Colégio Objetivo, a partir 
de 1987, iniciando na graduação (presencial) em 1995 e EaD em 2014, coordenando um 
curso superior e lecionando em diversos outros cursos, e também na pós graduação 
(presencial) em 2015, onde também coordeno o curso de Engenharia de Segurança do 
Trabalho, Unidades Anchieta e Alphaville, todos na Universidade Paulista – UNIP. 

Pode-se dizer que hoje vivemos uma nova ordem mundial, onde se mudou a 
relação com o tempo, espaço e os discursos. Sabe-se que o mundo passou por 
modificações significativas na década de 90, alterando as formas de produção, as 
relações de consumo, as relações entre capital-trabalho, bem como as transformações 
geopolíticas no mundo, os acordos e tratados internacionais, além do poder internacional 
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de alguns órgãos como o Banco Mundial – BM, a UNESCO em relação a globalização e 
o neoliberalismo, discurso predominante desta época.  

 
 
O entendimento destes modelos torna-se importante para que se possa 

compreender os discursos que surgiram desta nova ordem mundial. Esta compreensão é 
fundamental para que se possa analisar o contexto dos discursos existentes como sendo 
construídos socialmente ao longo do tempo. 

Inicialmente o principal recurso sem dúvida era o quadro negro e seu giz, podendo 
em determinados momentos ainda ditar conteúdos que deveriam ser anotados pelos 
estudantes. Meados da década de 70, o uso do mimeógrafo passou a fazer parte das 
suas ferramentas de trabalho, possibilitando a reprodução de conteúdo e a distribuição 
aos alunos, bem como de exercícios e outras atividades de ensino. 

Na década de 80 os fotocopiadoras passaram a ser mais um recurso para 
disponibilizar novos materiais e conteúdo aos estudantes. Mas as mudanças impuseram 
novos desafios, como o de se adaptar as mudanças dos cursos anuais para semestrais, 
com diferentes cargas horárias das disciplinas, na maioria das vezes, com redução para 
que novas disciplinas fossem incorporadas ao programa do curso, buscando atualiza-lo 
nas novas demandas de mercado e exigências do Ministério da Educação e Cultura - 
MEC. 

Estas mudanças exigiram muito jogo de cintura, dedicação e empenho para atender 
as novas demandas do mercado e continuar atendendo a responsabilidade do professor 
frente ao compromisso de ensinar. 

O uso de retroprojetor já havia se tornado comum, possibilitando preparar 
transparências que, além de ilustrar mais a aula com conteúdo e imagens, também 
permitiu uma maior otimização do tempo de aula para se transferir mais informação em 
menos tempo. 

Em seguida surgiu o uso do computador pessoal e os projetores “Datashow” que, 
com uso de softwares para elaboração de apresentações no formato de slides, 
dominaram as salas de aula. Muitos professores tiveram dificuldades a se adaptar a 
estas novas tecnologias e precisaram se reciclar para fazerem melhor uso destes 
recursos que se tornaram cada vez mais necessários para que fosse possível transmitir 
todo conteúdo da disciplina dentro da carga horária disponibilizado para isso. 

Mas é importante que se tenha uma visão da estrutura atual da EaD,  e par isso 
vamos nos basear no modelo utilizado pela Universidade Paulista – UNIP. 

Para uma única disciplina encontra-se uma demanda de diversos materiais que 
deverão ser desenvolvidos pelos professores. No primeiro momento pensamos na aula, 
mas tudo inicia-se com a elaboração do livro texto, que contempla todo conteúdo da 
disciplina e deve ser desenvolvido de forma a que permita uma boa compreensão do 
conteúdo por parte do aluno, utilizando-se de uma formato específico, mais “dinâmico” na 
forma do seu uso e também da sua abordagem. 

Após este material ter sido elaborado, revisado, diagramado e estar pronto, passa-
se a preparar as aulas que serão gravadas e devem ser bem planejadas para que se 
aproveite muito bem o tempo disponibilizado para esta atividade de forma a se transmitir 
os principais pontos da disciplina e que devem ser os que também podem gerar mais 
dúvidas. 

Para tanto o professor deve preparar seu material de apoio, em forma de slides, 
que também serão disponibilizados aos alunos e serão uma fonte complementar de 
informações para o aluno se utilizar. 
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Para conduzir o aluno neste processo de aprendizado, um material em forma de 
questionário é elaborado e será utilizado para validar sua participação no ambiente virtual 
de aprendizado e também como balizador nos seus estudos, permitindo que o mesmo vá 
se preparando para a avaliação presencial, outro material a ser desenvolvido também 
pelo professor. 

Durante o andamento da disciplina há um fórum de debate, ou chat, no qual o 
professor terá um contato mais “próximo” com o aluno, no debate de um determinado 
tema e no esclarecimento das dúvidas do aluno. 

Após a elaboração das provas, com questões objetivas e discursivas, há a 
necessidade de correção destas avaliações, exigindo também a participação do professor 
e, por muitas vezes, mais de um professor, já que o número de alunos se torna bem 
superior ao que se encontraria em uma sala de aulas presencial. 

Quando se volta as origens da Educação a Distância- EaD, encontra-se a trocas de 
cartas, pela qual se fazia os envios e também os recebimentos de conteúdo, lições e 
atividades através dos correios e, em um segundo momento, fez-se uso de transmissões 
via rádio e também via televisão. Conforme houve a evolução da tecnologia, com os 
computadores pessoais se proliferando, surgiram os materiais digitais, gravados em  CD-
ROM e em seguida com a  expansão dos serviços de internet, os recursos e materiais 
foram se adequando, sendo que na atualidade, temos a expansão de banda larga e o uso 
da fibra óptica.  

Pode-se contar, hoje em dia, com plataformas específicas como Moodle e 
Blackboard, que vão se modernizando a cada dia, oferecendo novos recursos que 
possibilitam criar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é a base de 
desenvolvimento, expansão e do fortalecimento da EaD como forma de ensino.   

Através do Decreto Federal nº 9.057 de 25 de maio de 2017, a EaD é caracterizada 
como: 

 
A modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 

 
O crescimento da EaD no Brasil se dá de forma exponencial, podendo se afirmar 

isso observando os dados da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED),  
que demonstram que em 2009 encontravam-se matriculados cerca de 528.320 mil 
alunos, e no ano de 2015  este número já havia saltado para mais de 5,04 milhões 
(ABED, 2016 pg. 46).   

Pode-se dizer que a EaD teve seu início através de um curso de taquigrafia via 
correspondência, oferecido pelo professor Caleb Philips, em 1728. A partir dai a EaD só 
se expandiu e modernizou para os moldes que encontramos nos dias atuais. 

Em 1941, na cidade de São Paulo, surgiu o Instituto Universal Brasileiro, marco na 
popularização da Educação a Distância no Brasil. Haviam muitos anúncios em jornais e 
revistas, e na minha época, em praticamente todos os “gibis” encontrávamos propaganda 
dos diversos cursos que eram oferecidos. 

Com as tecnologias e equipamentos de audiovisual se desenvolvendo, nas 
décadas de 70 e 80, os materiais utilizados nesta modalidade de ensino contava, além 
das apostilas, com materiais de apoio em fitas K7, fitas de vídeo VHS, entre outros 
recursos que estavam se popularizando. 
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Seguindo esta tendência, muitas instituições passaram a oferecer cursos na 
modalidade EaD, como Sesc (Serviço Social do Comercio) e o SENAC (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial).  

 
 
De 1980 a 2000, houve a criação de diversos programas e ações do governo, 

desenvolvendo políticas públicas que foram de grande significância no desenvolvimento e 
popularização da EaD no Brasil, sendo que grandes instituições de ensino, tanto públicas 
como privadas, aderiram a esta modalidade de ensino. 

A UnB (Universidade de Brasília), criou em 1989 o seu Centro de Educação 
Aberta, Continuada a Distância (CEAD), o que só veio a reforçar a EaD no Brasil. 

A Secretaria de Educação a Distância (SEED), foi criada em 1996, pelo Ministério 
da Educação (MEC), a fim de atender a uma política pública que buscava promover a 
democratização e a qualidade da educação no país. 

Neste mesmo ano, a EaD passa a ser considerada oficialmente, pela primeira vez, 
como uma modalidade de ensino no país, apoiando-se na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigo 80. 

Em 2005, com o Decreto Federal 5.622, revogado em 2017 pelo Decreto Federal 
9.057, estabeleceu-se diretrizes novas para a EaD, sendo que entre elas permitia a oferta 
de cursos superiores de graduação e pós-graduação, bem como a abertura de novos 
polos, sem a necessidade de credenciamento prévio. 

Em São Paulo, temos em 2012, a criação da Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo – UNIVESP, pelo Governo do Estado, disponibilizando cursos apenas na 
modalidade EaD. Este exemplo é seguido por outras três universidades públicas 
estaduais, a UNESP, UNICAMP e a USP. 

A EaD pode ser considerada como um aprendizado programado, que geralmente é 
feito em outra localidade da do ensino e, portanto, exige o uso de técnicas e tecnologias 
diferenciadas para a criação, comunicação, organização e administração do curso, 
segundo Moorre e Kearsley (2007). Eles também descrevem 5 gerações diferentes ao 
longo do desenvolvimento da EaD, onde cada uma caracterizou-se pelo uso de métodos 
de interação diferentes, que podem ser observados na tabela 1, bem como as questões 
pedagógicas relacionadas. 

 
Tabela 1: Gerações de EaD e as TIC’s utilizadas.  

 
Fonte:  MOORE, M.; KEARSLEY apud Gomes, 2009. 

Gerações 
Tecnologia e mídia 

utilizadas 
Objetivos 

pedagógicos 
Métodos 

pedagógicos 

1ª geração – 
1880 

Imprensa e Correios. 
Atingir alunos desfavorecidos 
oficialmente, especialmente  

as mulheres. 

Guias de estudo, auto-avaliação, 
material entregue nas residências. 

2ª geração – 
1921 

Difusão de rádio  
e TV. 

Apresentação de informações 
aos alunos, a distância. 

Programas teletransmitidos e 
pacotes didáticos (todo o material 
referente ao curso é entregue ao 

aluno pelos correios ou 
pessoalmente). 

3ª geração – 
1970 

Universidades Abertas 
Oferecer ensino de qualidade 

com custo reduzido para alunos 
não universitários. 

Orientação face a face, quando 
ocorrem encontros presenciais. 

4ª geração – 
1980 

Teleconferências por 
áudio, vídeo e 
computador. 

Direcionado a pessoas que 
aprendem sozinhas, 

geralmente estudando em 
casa. 

Interação em tempo real de aluno 
com aluno e instrutores à distância 

5ª geração – 
2000 

Aulas virtuais baseadas 
no computador e na 

internet. 

Alunos planejam, organizam e 
implementam seus estudos por 

si mesmos. 

Métodos construtivistas, relação 
mútua entre o individuo e o meio, 
de aprendizado em colaboração. 
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Um ponto importante a ser observado hoje, é o perfil do estudante na 
modalidade EaD, que é de uma pessoa mais madura, na faixa dos 30 a 40 anos de 
idade. Geralmente com família, já possui uma atividade profissional e não teria 
possibilidade de fazer um ensino na modalidade presencial. 

 
Em conclusão, sem dúvida alguma se o aluno não tiver uma disciplina em seus 

estudos, ele não conseguirá avançar no curso pois, na modalidade EaD, exige-se mais 
compromisso e responsabilidade do estudante com seu curso uma vez que sempre 
teremos uma cobrança nas avaliações de todo o conteúdo disponibilizado ao aluno . 
Portanto,  diferentemente do presencial, onde muitas vezes devido a feriados, questões 
de faltas pelos mais diversos motivos, andamento dos conteúdos ministrados em aula 
que nem sempre seguem o mesmo ritmo e conseguem abordar todos assuntos 
esperados e planejados no conteúdo programático, no EaD sempre temos a constância 
do conteúdo que foi disponibilizado e a cobrança da totalidade deste conteúdo.  

 
Desta forma, pode-se conseguir um padrão no ensino e na formação dos futuros 

profissionais. Isso serve, lógico, para conteúdos teóricos e em alguns casos, através de 
laboratórios virtuais, aulas práticas, mas lógico que cada caso deve ser analisado 
conforme suas especificidades e, dentro de uma avaliação pedagógica correta, buscar a 
melhor forma de ensino nestes casos, havendo possibilidade de aulas presenciais, 
principalmente para assuntos práticos, e assim criar os cursos chamados híbridos, 
parcialmente presenciais e parcialmente EaD. 

 
Como reflexão, sobre o assunto solicitado, em qualquer modalidade que 

seja, encontraremos sempre cursos com bons profissionais e instituições 
comprometidas com o ensino, bem como os que buscam apenas ganhos 
financeiros e oferecem cursos fracos, mau elaborados, formando profissionais 
despreparados e desqualificados para o mercado de trabalho. Desta forma seria 
interessante em se pensar em um modelo de avaliação pelo órgão de classe, por 
exemplo CONFEA - CREA para avalizar a formação profissional, em conjunto com 
instituições ou associações de classe, como as presentes nesta Audiência Publica  
que poderiam dar este respaldo. O certo é que as tecnologias vieram para nos 
auxiliar e favorecer e devemos buscar garantir o seu correto uso e em prol dos 
interesses da sociedade como um todo. 

 

FORÇA JOVEM  

Audiência Publica teve a presença de vários profissionais recém credenciados em engenharia de 

segurança do trabalho, bem como engenheirandos(as). Foi dado a oportunidade de manifestação à 

eles e  a outros que encaminhassem por escrito seus pensamentos  

A engenheira civil Jessica Dias Gomes  e  engenheira eletricista Lindiane Medeiros, também recém 

especializada em engenharia de segurança do trabalho, pediram a palavra “ ... embora tenhamos 

ouvido falar sobre estes eventos e sobre a suas organizações, tivemos um impacto muito grande 

em relação a está Audiência Publica, com seu conteúdo, nível de conhecimentos e experiências 

dos apresentadores; não sabíamos o que era uma Audiência e como ela pode ser importante para 

a formatação de politicas publicas . Acreditamos que principalmente nós, como recém formados, 

devemos participar mais e nos associarmos a entidades que procuram a valorização do 

profissional, como a APAEST Gostaríamos de continuar á participar, e se possível, levarmos a 
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nossa modesta contribuição com a visão que temos  dos cursos de engenharia de graduação e de 

pós graduação, expressando as nossas ansiedades, procurando contribuir um pouco para a 

otimização da qualidade do ensino. Agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estarmos 

aqui presentes e vamos divulgar para todo o nosso relacionamento    

Outros depoimentos, encaminhados por posteriormente pelos presentes a Audiência Publica :   

Engenheiro Roberto T. Nagasako : “...diminuição da carga horaria, mudança da formatação dos 

cursos de engenharia de segurança com ênfase no curso a distância, focos de diametralmente 

opostos, quando deveríamos ter um único. A melhoria do curso de engenharia de segurança com 

mais carga horaria e mais temas que atendam a realidade, com curso presencial para que 

professores com expertise possam cada vez mais transmitir ao vivo as suas experiências aos 

novos profissionais. Não devem ser esquecido que o curso de engenharia de segurança do 

trabalho tem formatação especifica, amparado por lei e decreto também específicos, justamente 

por ser diferente dos demais cursos de pós graduação....”   

Engenheiro Leandro Lopes : “... parabenizo os relatores que evidenciaram de publico as 

preocupações dos profissionais que atuam na engenharia de segurança do trabalho que requer 

muita responsabilidade, por zelar pela segurança e saúde dos trabalhadores. Quanto o ensino a 

distancia temos que fazer uma reflexão que este modelo não permite a aproximação dos alunos 

com os professores podendo causar uma grande defasagem no aprendizado, tendo em vista que a 

engenharia de segurança do trabalho é, altamente complexa e aproximação dos colegas e do 

professor faz gerar novos debates que enriquece o aprendizado do aluno...”     

Engenheiro Elton Maroli : “... as partes interessadas tem a total convicção que o curso hoje já 

deixa a desejar no tocante a carga horaria, quem dirá se for reduzida mais ainda e outra questão 

sendo online, vai terminar com os debates em sala de aula que são tão importantes, pois quando 

um aluno se deparar com o mercado de trabalho vai ter que lidar com pessoas, gerenciar riscos, 

ministrar treinamentos , participar de debates, reuniões e aplicar essa ferramenta tão importante 

nos dias atuais que é o trabalho em grupo ...”  

Engenheiro Renato dos Santos Oliveira Junior “...parabenizo todos os relatores, cada 

profissional participante da Audiência Publica, por terem explicitado as suas ideias, pontos de vista, 

experiência profissional, sua opinião sobre os temas propostos, defendendo seus pontos de vista, o 

que me leva a uma reflexão seria, que acredito que seja uma reinvindicação dos alunos da pós: um 

curso com maior carga horaria,  com discussão de casos da atualidade do dia a dia das atividades 

econômicas, para termos um profissional capacitado que coloca em pratica as suas competências 

em prol da prevenção de acidentes ...” 

Engenheiro Claudio Aparecido da Silva Santana: “... é importante que todos nos profissionais da 

área de segurança do trabalho, os conselhos de classe e as associações que nos representam 

ficam atentas para não permitir o sucateamento da área, que deve cada vez mais estar dentro do 

alto escalão das empresas para que as tomadas de decisões dos executivos  possam possibilitar e 

viabilizar a ação dos profissionais de SST para otimizar a garantia e integridade de todos os 

trabalhadores. É necessário que todos nós nos unimos nesta justa causa para que o curso e a 

profissão em sua qualidade não sejam afetados, pois, as atribuições necessárias para o exercício 

da função precisam ser prezadas  e não sucateada...”  
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   Deixo uma reflexão : “...fazendo uma pesquisa em sites de buscas , se pode verificar facilmente 

que já existem instituições de ensino superior que oferecem curso de especialização em 

engenharia de segurança do trabalho a distancia , formando provavelmente profissionais de 

segurança do trabalho com baixa capacitação, além do que as discussões que geralmente são 

abordadas e colocadas em debates entre os pós – graduados enriquecem o conhecimento e os 

leva a elaborar argumentos críticos e crias em si uma postura mais critica em cima de questões 

que envolvem área da higiene e segurança do trabalho, podendo a leva-los à melhor compreensão 

dos aspectos que circundam a área e propor medidas de controle de segurança do trabalho...”   
 
Eng Luiz Tadeu Alencar da Rocha  : “... estamos em um momento de união, entidades como 

SEESP, FNE, APAEST, OBEEST, Professores e Alunos, devem ter uma palavra única em relação 

ao que foi explanado nesta Audiência Publica , estarem juntas na elaboração do novo currículo 

com carga horaria de 1200 horas, dividas em aulas teóricas, praticas e de oficinas e de modo 

presencial, para otimizar o necessário humanismo  que deve emoldurar o profissional da 

engenharia de segurança do trabalho...” 

Engenheiro Eduardo dos Santos Lopes :  “... endosso as palavras do Engenheiro Leandro 

Lopes, pois obviamente, todos especialistas da área e estudantes são contra a redução da carga 

horaria, que prejudicaria muito os futuros profissionais e o mercado de trabalho, acarretando uma 

desvalorização do profissional...”  

Engenheiro Eduardo Ulisses da Silveira  : Efetuou um depoimento de grande impacto e que 

merece uma grande reflexão “... acredito que um curso de 640 horas como é hoje ainda não é o 

ideal para o curso com importância do discutido nesta Audiência Publica. Em minha opinião o curso 

poderia sim se tornar o curso de graduação e dessa forma poder se aprofundar nos variados temas 

que nos são apresentados no decorrer do atual curso . Não é exagero dizer que algumas das 

disciplinas consegue apenas introduzir os assuntos que, se possuíssem mais tempo,  poderiam ser 

discutidos de forma ampla e profunda , permitindo assim o aprendizado mais consistente por parte 

do aluno. Entendo as considerações e motivos que nos levam a manter este curso como um curso 

de pós graduação, sendo que uma das alegações é a deque apenas o aluno com uma mínima 

vivencia na área poderia entender e absorver os exemplos expostos em aula. Acredito que essa 

alegação pode até ser verdadeira, mas não seria assim também na graduação nas outras 

modalidades de engenharia ? . Seria muito melhor se todos alunos,  de todos os cursos ja 

possuíssem certas vivencias nas áreas correlatas para facilitar o aprendizado, porem isto não 

ocorre na graduação e da mesma forma deveria ser na graduação de segurança do trabalho, mas 

o aluno poderia ganhar  vivencia na área, por meio de estagio compulsório...” 

Quanto ao curso a distancia deixo uma reflexão : “... outro ponto amplamente discutido nesta 

“Audiência Publica” , foi a existência e propagação dos cursos EAD. Entendo a importância de um 

curso EAD para aquele aluno que reside em um lugar remoto, de difícil acesso a uma instituição de 

ensino, porem para o curso de pós graduação em engenharia de segurança do trabalho, jugo ser 

uma parte importante a troca de experiências, as ricas discussões que ocorrem nas aulas e o 

networking dos alunos, benefícios esses que em um curso de EAD não tem como acontecerem. 

Aliado a isso, para realização curso a distância, o aluno deve possuir uma grande disciplina de 

acompanhar as aulas, ler os matérias de apoio e participar das aulas interativas, coisas essas que 

confesso que eu não conseguiria realizar. Para a formação de um bom profissional do ramo,  todos 

esses elementos devem ser atendidos caso ao contrário mais vez estaríamos despejando no 

mercado profissionais despreparados e sem conhecimento por consequência estaríamos 
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precarizando ainda mais a  classe e contribuindo para que ela se enfraquecesse e perdesse a 

credibilidade ...” 

Como reflexão final : “... com certeza uma redução em uma carga horaria já bem apertada seria 

extremamente maléfica para a capacitação do profissional da engenharia de segurança do 

trabalho. Discussões,  como essa da Audiência Publica, são importantes devem ser de modo 

continuo, por refletir a falta de interesse do Governo em prover uma educação de qualidade do 

Brasil. Qualquer pais de primeiro mundo precisa tratar o assunto de educação com elevado 

cuidado se quiser se manter na vanguarda por um longo período de tempo, pois somente o 

investimentos, principalmente, em educação é que podemos elevar a cultura de um povo de 

conseguir alavancar avanços nos mais diversos campos . Porém, acredito que 640 horas como é 

hoje, ainda não é o ideal  para um curso da importância , como o  é, o da pós em engenharia de 

segurança do trabalho. por gerar para o aluno  novas competências, técnicas e habilidade   com 

importância que tem o da engenharia de segurança do trabalho para a sociedade....”        

Engenheiro Fabio Araújo Papa : “...a profissão de engenheiro de segurança do trabalho além de 

contribuir para a redução dos índices de acidentes de trabalho, se constitui como a única profissão 

da área tecnologia apta para garantir a integridade dos trabalhadores e , ainda, contribuir com a 

saúde publica de modo que a redução da carga horaria do curso de especialização, alimentada por 

matérias complexas , compromete a qualidade da formação profissional. Quanto ao sistema EAD, 

embora inovador, mostram  desvantagens claras para qualquer um , seja dentro ou fora dele. Isso 

se dá por ser um método de ensino consideravelmente novo, existindo diversas brechas e falhas 

em sua metodologia, podendo não agradar aqueles que tem a expectativa de um ensino diferente , 

normalmente voltado ao ensino tradicional...”         

Engenheira Fernanda Campos da Silva “... somente unindo os profissionais da área e alunos do 

curso poderemos lutar para a valorização da qualidade ensino da engenharia de segurança do 

trabalho. Devemos realizar ações em defesa da carreira e tentar evitar que seja autorizada a 

redução da carga horaria de 640 horas para 360 horas...” Como reflexão : “... apenas juntos 

poderemos contribuir e deixar para os próximos um curso com qualidade, porque a busca for 

melhoria dos profissionais será um ganho para a área da prevenção...”                 

Engenheiro Gabriel S. Lattanzi : “... uma redução da carca horaria e o ensino a distancia são 

coisas inviáveis, o que isso seria prejudicial para o aluno, o profissional, a área e principalmente, 

para o trabalhador brasileiro , que seria o maior prejudicado pois em um futuro imediato teríamos 

profissionais despreparados, lembrando a importância da  engenharia de segurança do trabalho 

em prol da qualidade de vida e pensar no bem maior da sociedade, ao invés de nos deixarmos 

levar por uma indústria de diplomas que só visa dinheiro ...”  

Engenheiro Hermógenes B. Ribeiro : “...Engenharia de Segurança do Trabalho é prevenção, se 

fazendo necessário aprender de verdade, de forma mais integral possível, pois de outro modo, não 

se pode zelar pela integridade física dos trabalhadores, portanto, devemos defender a manutenção 

da carga horaria em 640 horas . Sobre o ensino EAD, estou de acordo com o professor Atienza do 

SEESP , que estão fazendo deste tipo de ensino o mercantilismo. O professor prepara material e é 

obrigado praticamente a ceder seus direitos sobre a propriedade intelectual para instituição, que 

acaba o utilizando para vender como conteúdo nos cursos a distancia  
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Engenheira Leticia Maria Viscondi:  “... me chamou atenção dois pronunciamentos , o do Eng 

Celso Atienza,  da ANEST, que enfatizou que o professor contratado pelas universidades para 

atuar no sistema EAD, vende seu material para o mesmo ser reproduzido mais de 200 vezes e 

acaba não tendo direito sobre a sua própria propriedade intelectual, se tornando um escravo da 

profissão por conta da mercantilização da educação. Outro ponto que merece reflexão foi 

afirmação ,do Prof Itamar Marcondes, quando enfatizou que há crise em todos os campos e o 

ensino é mais uma delas .Outra sua  afirmação preocupante, que uso do celular no transito é uma 

viagem sem volta, e que um  curso sem a qualidade esperado, pode se constituir em uma causa 

básica ou contribuinte para a formatação de acidentes com óbitos. Como aluno que ainda sou de 

pós graduação defendo a tese do Prof Itamar de que a lacuna maior que existe em qualquer curso 

de engenharia de segurança do trabalho é a parte pratica que gera habilidades para o seu 

participante...”  

Engenheiro Kauê Piovesan Hansen : “... O Professor Airton Duarte que parabenizo pela 

habilidade que tem com as palavras que proferiu, atestando o seu conhecimento da atual realidade 

da pós graduação em engenharia de segurança do trabalho, me fez refletir  sobre a sua assertiva : 

o problema não está na forma do aprendizado em si, mas como o receptor irá aplicar os 

ensinamentos, pois o que se esperar do ensino a distancia, se na própria aula os trabalhos se quer 

tem referencias. Nosso alvo é móvel, não estático. O Alvo é que aprende . Embora as diversas 

vantagens do EAD, em termos de local, flexibilidade de horário , menor custo , porém temos a 

necessidade do contato entre profissionais para discussão de casos e aprendizados com a  

experiência do outro. Destaco também o ressaltado na Audiência Publica que um instrumento em 

prol da qualidade do curso , pode ser a chamada fiscalização indireta, pois já que o CONFEA – 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ,não tem uma interferência  direta na Universidade , 

a divulgação na sua mídia interna, bem como na  externa, poderia servir como  alerta contra a falta 

de qualidade do curso ...”  

Engenheiro  Kaique Augusto Donadio da Fonseca : “... temos um sistema EAD que vem 

ganhando grande espaço no ramo de educação e certificações. Por se tratar de cursos mais 

baratos se enquadram no bolso dos brasileiros em plena crise e diversas incertezas com o futuro 

de nosso pais. Porem, acredito que precisamos impor limites a esse novo sistema frisando que a 

qualidade de nossos futuros profissionais irá decair e consequentemente a qualidade dos produtos 

e serviços também . Ainda hoje, as aulas presenciais não substituem o sistema EAD, ele serve 

também como um auxilio para os alunos tirarem duvidas e até se especializarem em determinados 

temas.O EAD , pode ser uma alternativa para as aulas nas quais  o professor somente realiza a 

leitura de slide, economizando tempo e dinheiro. Deixo uma reflexão : acredito que a Engenharia 

de Segurança do Trabalho deveria ter uma mistura de aulas EAD, presenciais e praticas, para 

trazer uma real vivencia do dia a dia do engenheiro e deixar os alunos mais preparados para o 

mercado de trabalho . Para esse intuito deveremos ter uma pós graduação, com uma média de 

1200 horas de aulas e com professores que vivenciam a pratica, tendo conteúdos atualizados e 

preparados para todos os temas e casos apresentados em aulas , resultando melhor absorção por 

parte dos alunos e futuros engenheiro de segurança do trabalho ...”    

Engenhero Michel Ferreira Leonini : “... a carga horaria de 640 horas, não é suficiente para tratar 

de todos assuntos necessários para uma plena formação de um profissional de segurança do 

trabalho, enxergando a real importância que o mesmo tem  perante a sociedade e , principalmente, 

frente ás classes trabalhadora. Não concordo também que este curso torna-se um curso de 

graduação, visto que a base necessária seria deficitária principalmente quanto á atuação do 

profissional. Dever-se – ia sim, unir as classes sindicais, o CREA, o CONFEA, a FNE e os 
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trabalhadores de todo pais, visando uma junção de todos em prol de melhorias e também 

reconhecimentos para os profissionais da Engenharia de Segurança do Trabalho. Melhorias na 

qualidade de ensino , campos específicos á área na confecção de uma ART, aumento na carga 

horaria do curso, assim como foi feito para os profissionais da medicina do trabalho e até mesmo a 

aplicação de testes de proficiência para   o curso. Mas para isso, não basta uma pequena parte 

tentar mudar . Todos devem se unir e pressionar aqueles que têm a competência para definir as 

regras para melhorar a experiência de todos . Em relação ao curso  EAD , entendo sim a 

importância e o crescimento deste segmento desta modalidade . Porém, para o Curso de 

Engenharia de Segurança do Trabalho  em si , não acho prudente este tipo de formação. A troca 

de experiências, a vivencia do dia a dia  como profissionais renomados e experientes é de sua 

importância para o aprendizado e, principalmente, para o futuro profissional que representara a 

área junto a sociedade. Não podemos enxergar com uma visão comercial e devemos sim, focar na 

formação dos profissionais, no conteúdo que lhe será apresentado e de que forma isso será lhes 

passado. isso somente acrescenta ao mercado profissionais despreparados para atuar , sem uma 

visão macro e holística do que é realmente a segurança. Como reflexão, em função da minha 

experiência como aluno  e como profissional , confesso que não vejo com bons olhos o curso a 

distância para engenheiros de segurança do trabalho, pois dificilmente o professor será capaz de 

enxergar qual o real preparo do aluno e, principalmente, o quanto ele estará para atuar como 

prevencionista. Como conclusão, sou totalmente favorável á elaboração de um novo currículo para 

a pós graduação em engenharia de segurança do trabalho, visando às competências atribuídas 

aos profissionais da área e a favor sim, não somente contra a redução da carga, mas sim do     

aumento da mesma, visando uma melhor qualidade no ensino, fazendo assim aumentar a 

credibilidade e a importância junto as empresas e a sociedade como um todo, da prevenção de 

acidentes do trabalho, bem como do profissional da Engenharia de Segurança do Trabalho 

ENCERRAMENTO 

O Professor Leonidio Ribeiro, fez o encerramento agradecendo todos os presentes, sem 

os quais não haveria razão dessa Audiência Publica, destacando um exemplo de respeito 

a diversidade e ao contraditório, o saber ouvir. Acredito, que a base de tudo está em uma 

educação com qualidade em todos os seus níveis, mas que o principal autor é o professor, 

porque zela por esta qualidade. Que devemos entender que há várias possibilidades  de 

aproveitamento das novas tecnologias educacionais, mas nunca em substituição ao 

professor em sala de aula. Devemos apoiar, com base no atual cenário econômico e 

social, a continuidade do tempo integral para o ensino médio e a importância dos cursos 

técnicos profissionalizantes, que podem alavancar a empregabilidade e o desenvolvimento 

do nosso pais, otimizando a equidade social. Salários mais condignos aos professores, 

apoio á sua atualização constante, maior respeito e reconhecimento aos mesmos, o 

equacionamento dos “ direitos x deveres” dos alunos para acabar de vez ou pelo menos 

minimizar o “ grito mais alto” e a “ malandragem”  

Em função da importância desta Audiência Publica, proponho que a mesma deve ficar em 

aberto, uma espécie de fórum permanente, dando ciência constante á sociedade e peço a 

todos vocês que divulguem de modo continuo em seus relacionamentos e façam o 

acompanhamento, opinando , participando.  
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Outra reunião poderá ocorrer no dia, no dia 28 de junho  , data em que  a OIT foi 

formalizada,  pelo item XIII do Tratado de Versalles, em 28 de junho de 1919, quando seria  

comemorado os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho, composta por 186 

Estados Membros , com ação tripartite sendo o Brasil um deles.  

 

Por decisão unanime dos presentes na “ Audiência Publica”, foi proposto o 

encaminhamento das decisões desse Ato Publico ao Ministério Publico Federal. O 

Engenheiro de Segurança do Trabalho Gley Rosa, do Conselho Fiscal do SEESP e  

membro titular da Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho e o 

Engenheiro de Segurança do Trabalho Henrique Di Santoro Jr  , Diretor Adjunto do 

SEESP, propuseram que ocorresse uma reunião dos possíveis interessados, propondo 

também que fosse realizado na “ Sala Diretoria do SEESP”. ( ambos em primeiro plano na 

ilustração)  

Esta sugestão teve o apoio do engenheiro civil e  de segurança do trabalho Jefferson D. 

Teixeira da Costa, coordenador da Divisão Técnica de Segurança do Trabalho, do Instituto 

de Engenharia, docente da Universidade São Judas Tadeu e membro da Comissão e 

Saúde da ABNT  . O Engº Alvaro Martins informou que esta sugestão deveria ser colocada 

em pratica, tendo em vista que foi  recebida intimação do Ministério Público Federal para 

que a denúncia fosse detalhada e quem quisesse participar de modo voluntario na reunião 

proposta, poderia comparecer no dia 03/12 na sede do SEESP.  

Aprovada por todos, ocorreu a reunião no dia 03 de dezembro de 2018, tendo participado o 

engenheiro de segurança do trabalho Deodato Mansano dos Santos que parabenizou a 

iniciativa da Audiência Publica e as apresentações efetuadas.  Em um trabalho voluntario 

produtivo realizado na data aprazada, resultou o oficio nº 030/2018, que foi protocolado  

em 04/11/2018, pelo Presidente da APAEST Engenheiro Mauricio Cardoso Silvia e pelo 

representante da OBEEST/ ABRAPHISET Eng. Alvaro Martins no MPF – Ministério 

Publico Federal , Procuradoria da Republica no Estado de São Paulo, Rua Frei 

Caneca, 1360, Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, com o seguinte objetivo :  
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“... o presente documento tem por objetivo colocar o conhecimento e experiência 

dos profissionais das diversas modalidades da Engenharia  e da Engenharia de 

Segurança do Trabalho á disposição do Ministério Publico Federal para garantir a 

integridade  do trabalhador, do meio ambiente e da sociedade brasileira...”   ( vide 

anexo )  

 

Ofício n. 30/2018, que foi protocolado em 04/11/2018 pelo Presidente Eng. Maurício 

Cardoso Silva e pelo Eng. Alvaro Martins no MPF, na Rua Frei Caneca, 1360, Bairro 

Cerqueira Cesar, São Paulo, SP. Assinaram o presente oficio que consta do anexo os 

engenheiros, Alvaro Martins, Antonio Carlos Silva dos Santos, Celso Atienza, Deodato 

Mansano dos Santos, Leonidio Francisco Ribeiro Filho  e Mauricio Cardoso Silva  

Ficou decidido que como a APAEST tem os e-mails de todos os presentes o 

andamento do Processo será dado conhecimento aos mesmos, que ficaram 

inclusive imbuídos da participação direta e indireta e disseminação do conteúdo 

deste documento em seus relacionamentos.    

 

Documento  Organizador pelo  

Engº de Segurança do Trabalho Leonidio Ribeiro 

São Paulo, 17 de Janeiro de 2019  
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