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O projeto tem como objetivo principal realizar bimensalmente 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. Os objetivos 

secundários são os seguintes 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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