VI CURSO INTERSINDICAL DE
SAÚDE, TRABALHO E DIREITO
SUBSÍDIOS PARA AÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Proposta:

Local:

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, por intermédio do DIHS –
Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, pretende
contribuir, por intermédio desse curso, para a formação continuada de
representantes sindicais dos trabalhadores brasileiros, de modo a consolidar
a saúde do trabalhador como política de saúde pública, tendo os
trabalhadores organizados como seus artífices e protagonistas.
O SUS, de acordo com a Constituição Federal/1988, tem a atribuição de
executar a vigilância em saúde do trabalhador. Abordando temas para
instrumentalizar dirigentes sindicais com interesse nas ações de vigilância em
saúde do trabalhador, o curso tem como objetivo atender o disposto na
Portaria 3.120 de 01/07/1998, do Ministério da Saúde que trata da Vigilância
em Saúde do Trabalhador, onde se estabelece que essas ações deverão ser
executadas em conjunto com representantes dos trabalhadores desde as
demandas, o planejamento, a avaliação e o controle dos resultados.

O curso será ministrado no DIHS, podendo ser remanejado para outros
locais, se necessário, sempre de comum acordo com alunos e instituições
responsáveis.
DIHS – Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural.
Avenida Brasil, 4036 – sala 905 – Manguinhos (posta sentido zona norte)
CEP: 21040-361 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3882-9222/9223

Inscrições e informações: cursointersindical@gmail.com

Equipe coordenadora:

Apoio Institucional: DIHS/ENSP/Fiocruz
ASFOC

Isabella Maio
Luiz Carlos Fadel
Luciene Aguiar
Renato Bonfatti

Público-alvo:

Supervisão pedagógica:

O curso é oferecido para dirigentes ou pessoas indicadas de instituições
sindicais e representativas de trabalhadores. A critério da coordenação
poderão ser aceitos alunos e profissionais que estejam trabalhando com o
tema do curso.

Gideon Borges

Periodicidade:

Avaliação:

As aulas ocorrerão nas últimas sextas-feiras do mês (iniciando cada módulo
na Oficina Temática do Fórum Intersindical) e nas primeiras sextas-feiras do
mês seguinte dando continuidade ao tema.

Os alunos serão avaliados de acordo com a frequência, pontualidade,
participação em aula e nas oficinas programadas.

Certificação:

3º Módulo e Curso livre de atualização:
Fundamentos e panorama da ST no Brasil

O Curso Intersindical será dividido em seis módulos, com carga horária mínima
de 16 horas, e cada módulo será considerado na modalidade de “Curso Livre
de Atualização” do DIHS/ENSP/Fiocruz.
Para cada um dos seis módulos será conferido um certificado nessa
modalidade. Os alunos poderão frequentar os módulos isoladamente, mas
precisam comparecer em todas as aulas referentes ao módulo que estiver
inscrito (2 aulas por módulo) para garantir a certificação.
Todavia, para que os alunos recebam a certificação na modalidade de CURSO
DE FORMAÇÂO INTERSINDICAL EM SAÚDE-TRABALHO-DIREITO deverão
cursar os seis módulos, com 75% de frequência mínima em cada módulo.
O curso é gratuito.

Programação completa
1º Módulo e Curso livre de atualização:
A construção do Estado Moderno
29/03:
09 às 13h – Oficina Introdutória: A Constituição e a organização do Estado
Brasileiro
14 às 17h – Estado Grego
05/04:
09 às 12h – Estado Romano
13 às 17h – Estado Moderno
2º Módulo e Curso livre de atualização:
SUS – fundamentos do Sistema de Saúde Brasileiro
26/04:
09 às 13h – Oficina Introdutória: SUS perspectivas e desafios
14 às 17h – SUS: história, origem e doutrina
03/05:
09 às 12h – SUS: organização e fundamentação legal
13 às 17h – SUS: políticas decorrentes e programas

31/05:
09 às 13h – Oficina Introdutória: Panorama da Saúde do Trabalhador no
Brasil
14 às 17h – Saúde do Trabalhador: conceito e um pouco de história
07/06:
09 às 12h – Institucionalização da Saúde do Trabalhador
13 às 17h – Aspectos da organização da Saúde do Trabalhador
4º Módulo e Curso livre de atualização:
Doenças relacionadas ao Trabalho
28/06:
09 às 13h – Oficina Introdutória: Doenças relacionadas ao Trabalho
14 às 17h – Manual de Doenças do MS
05/07:
09 às 10:15h – Doenças do aparelho respiratório
10:30 às 12h – Câncer relacionado ao trabalho
13 às 14:15h – Assédio Moral
14:30 às 17h – LER/DORT
5º Módulo e Curso livre de atualização:
Ação em Saúde do Trabalhador
26/07:
09 às 13h – Oficina Introdutória: Vigilância e informação em Saúde do
Trabalhador
14 às 17h – Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT)
02/08:
09 às 12h – Epidemiologia e Sistemas de Informação
13 às 17h – Manual de VISAT
6º Módulo e Curso livre de atualização:
Fundamentos do Direito aplicados à Saúde do Trabalhador
30/08:
09 às 13h – Oficina Introdutória: Fundamentos do Direito aplicados à Saúde
do Trabalhador
14 às 17h – Direitos Sociais e Sindicais
06/09:
09 às 12h – Direito Trabalhista
13 às 17h – Direito Previdenciário

