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O curso Técnico em Segurança do Trabalho, no Instituto Federal Catarinense 
iniciou no ano de 2010 formando técnicos para atuarem executando diversas 
atribuições que a profissão oportuniza. Após a sua formação e ingresso no mercado 
de trabalho na área, muitos retornam à instituição buscando um complemento, ou 
também oportunidades de contato com atualizações na área de formação, ficando à 
instituição, a oportunidade de ampliar e oferecer momentos para retorno dos egressos 
ao campus. Além da oferta aos egressos, para os alunos do curso técnico 
regularmente matriculados, o contato com profissionais diversos que apresentem 
pontos de vista diferenciados sobre temas além dos tratados em sala de aula é 
fundamental. O mundo do trabalho e como ele está organizado, se relaciona com 
todas as outras áreas, sem distinção. O técnico em segurança no trabalho precisa 
conhece-lo e buscar sempre solucionar situações adversas com intuito de melhorar 
os ambientes de trabalho e consequentemente a vida das pessoas. Neste contexto 
objetiva-se realizar mensalmente formação nomeada “Café com Segurança” 
primando pela troca de experiência com profissionais renomados em áreas correlatas 
à Segurança e Saúde no Trabalho – SST, além de trabalhar a interdisciplinaridade 
através da proposição de temáticas diversas, ampliando a visão e a reflexão acerca 
dos temas de interesse da SST; oportunizar aos alunos e egressos momentos de 
participação em eventos da área de SST; possibilitar o contato com a diversidade 
cultural, ampliando a visão da SST no Brasil e no mundo; promover atualizações no 
que diz respeito aos assuntos inerentes à SST além de propor o debate a partir de 
obras literárias ou cinematográficas que tragam à baila a SST. Busca-se também 
oportunizar a quebra de paradigmas, trazendo temas para além da Segurança do 
Trabalho mas que enriqueçam os indivíduos com olhares amplos e qualifiquem para 
a vida profissional, tendo o respeito ao próximo como primeiro princípio. 
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