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1. OBJETIVOS

Oferecer uma visão geral e aprofundada sobre Legislação e Política de Saúde do Trabalhador, abordando de modo participativo e
inovador os conceitos e aspectos essenciais de sua aplicação.

Adquirir conhecimentos acerca do histórico e evolução das políticas públicas em segurança e saúde no trabalho no Brasil e no mundo.

Capacitar o aluno acerca da caracterização e avaliação da efetividade das principais estratégias ou abordagens da vigilância dos
ambientes de trabalho e da saúde dos trabalhadores.

 

2. EMENTA

Conceituação e discussão sobre o processo de políticas públicas: diagnóstico, formulação,
implantação e avaliação. Histórico e evolução das políticas públicas em segurança e saúde no
trabalho no Brasil e no mundo. Análise sobre a regulamentação e a proteção jurídica da segurança e saúde do trabalhador no Brasil.
Análise comparativa da política da previdência social relacionada a SST no Brasil e em outros países. Caracterização, exemplificação
e análise de iniciativas voluntárias e acordos em SST. Caracterização e avaliação da efetividade das principais estratégias ou
abordagens da vigilância dos ambientes de trabalho e da saúde dos trabalhadores. Sistemas de informação e indicadores em segurança
e saúde do trabalhador. Exemplificação e análise de políticas públicas de SST para empresas de pequeno e médio porte. Conceituação
e discussão de experiências de promoção do trabalho decente e de inclusão social.

 

3. PROGRAMA

Evolução do direito à saúde do trabalhador
Convenções da OIT sobre saúde do trabalhador
A saúde do trabalhador na legislação estrangeira
O direito à saúde do trabalhador no Brasil
Agressões à saúde do trabalhador
Agressões por acidente de trabalho
Proteção ao trabalho das pessoas com deficiência
Combate às agressões à saúde do trabalhador
Inspeção do trabalho e proteção à saúde do trabalhador
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