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Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará
ENTREVISTA

SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO É SUA META
Dentro dos ambientes de trabalho, a profissão do engenheiro de
Segurança no Trabalho atua com zelo máximo na segurança dos
funcionários. A função essencial da profissão é pensar e desenvolver
ações e projetos que reduzam o número de acidentes e de
desenvolvimento de doenças ocupacionais, como lesões por
esforços repetitivos, tendinites, entre outros problemas.
O engenheiro garante a segurança dos produtos destinados ao
consumo e à aquisição. Também cabe a ele fiscalizar a integridade
dos equipamentos, garantir o cumprimento das normas
regulamentadoras, emitir laudos técnicos e orientar projetos voltados
à ergonomia.
No último dia 27 de novembro, foi comemorado o Dia do
Engenheiro de Segurança do Trabalho e, para homenagear a data, o
Infosenge deste mês entrevistou o profissional Valderiz Brasileiro
Neto, que cuida da área na operadora de plano de saúde Unimed
Fortaleza.
1. Quais são os principais desafios da profissão de engenheiro de
Segurança do Trabalho?
- Um dos principais desafios encontrados, sem sombra de dúvidas,
é a educação em Segurança do Trabalho. Ao longo da jornada
profissional, o engenheiro de Segurança irá deparar com diversas
empresas em que a cultura de segurança é bem baixa ou inexistente,
ficando a cargo dele e de sua equipe desenvolver e fomentar essa
cultura nas diversas formas dentro da empresa.
2. Como você avalia o mercado de trabalho?
- Cada vez mais nos tornarmos profissionais essenciais para as
empresas. A cultura de segurança dissemina um melhor ambiente
para se trabalhar, atende as obrigações legais e também torna a
empresa mais competitiva. Após meses de pandemia e recesso, o
mercado de trabalho está voltando a ficar aquecido. Tenho recebido
excelentes vagas de diversas grandes empresas e isso mostra que o
mercado está retornando ao seu normal.
3. Como o engenheiro atua na prevenção de acidentes de
trabalho?
- A principal forma de prevenção é a educação. Colaboradores
treinados e bem orientados fazem com que as situações rotineiras
sejam feitas com segurança. Além disso, padrões e procedimentos
bem definidos trazem excelentes resultados na execução das
atividades. O nosso trabalho é prevenir, então estar presente nas áreas
acompanhando as alterações dos processos e rotinas também é uma
das formas de se antecipar aos riscos, ou seja, revisar procedimentos,
padrões e treinamentos será uma rotina sempre. Por fim, estar
alinhado com as atividades das demais áreas da empresa faz toda a
diferença no resultado final.
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4. Como funciona a formação da profissão? E o que se aprende
no curso realmente acontece na prática?
- O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do
Trabalho tem duração aproximada de 1 ano e meio a 2 anos. Assim
como em vários outros cursos, o aluno recebe muitas informações,
afinal atualmente temos 37 normas regulamentadoras que regem
sobre as empresas. Essas normas serão colocadas em prática quando
o profissional assumir o cargo em alguma empresa, mas o curso é a
base para a compreensão e a aplicação dessas normas.
5. O que você falaria para os futuros engenheiros de Segurança
do Trabalho?
- Tenham orgulho da profissão escolhida. O trabalho dos
profissionais da Segurança é cuidar das pessoas, portanto, tenham
empatia pelos colaboradores e façam o seu melhor sempre.
Dediquem-se, se esforcem e estudem bastante, pois dentro da nossa
rotina sempre aparecerão novos desafios

PALESTRA NO SENGE-CE APRESENTA O PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Neste mês de novembro, o Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Ceará (Senge-CE) promoveu
a palestra “Parque Tecnológico da Universidade Federal
do Ceará” com o diretor do Parque Tecnológico (Partec),
Fernando Ribeiro de Melo Nunes.
Segundo Fernando, o espaço é um centro de
referência para que estudos possam ser aprimorados.
"Há ideias excelentes desenvolvidas em dissertações e
teses que precisam sair das prateleiras. Uma das
propostas do plano de trabalho consiste justamente em
fazer o levantamento dessas produções e analisar o que
pode gerar negócio para ver se os autores podem ser
estimulados a transformar seus trabalhos em
empreendimentos", enfatiza.
Na palestra, Fernando apresentou o Parque
Tecnológico da UFC, um órgão suplementar da
Universidade Federal do Ceará, vinculado à Reitoria,
que visa ser uma ponte entre as empresas e a
Universidade, estimulando e facilitando investimentos
em inovação tecnológica. O Partec está localizado no

Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em uma área total de
229.301,90 metros quadrados. No local são ofertados
espaços compartilhados para instalação de empresas
de base tecnológica, laboratórios de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I), startups, incubação
de empresas e ambientes de fomento ao
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desenvolvimento do empreendedorismo e inovação.
Fernando tem graduação em Engenharia Mecânica
pela UFC, mestrado em Engenharia Industrial pela
Mississippi State University, mestrado em Gestão e
Logística pela Université de la Méditerranée AixMarseille II e doutorado em Engenharia de Produção pela
Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como
presidente da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial
do Ceará (Nutec), diretor-geral do Instituto de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (IPDI), superintendente do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceará (Crea-CE) e diretor regional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai-CE), sendo
responsável pela implantação do Instituto Senai de
Tecnologia em Eletrometalmecânica, do Instituto Senai
de Tecnologia em Energias Renováveis e do Instituto
Senai de Inovação em Tecnologias Construtivas, com
ênfase em construção civil.

ENGENHEIRO ELETRICISTA E SUA ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
Com uma ampla atuação, a profissão de engenheiro
eletricista é responsável por planejar, construir e manter
sistemas capazes de gerar, transmitir e distribuir energia
elétrica. Seu objetivo é levar energia elétrica a toda a
população de forma segura e com qualidade. Para falar
sobre a profissão e seus desafios, o Infosenge entrevistou
o engenheiro eletricista e Conselheiro Federal do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea),
José Miguel Melo Lima.
José Miguel é graduado pela Universidade de Fortaleza
(Unifor), com especialização em Redes Digitais pela
Universidade Federal do Ceará (UFC) e MBA em Gestão
Empresarial realizado na Fundação Dom Cabral, em Minas
Gerais. Nascido em Fortaleza (CE), atuou durante 34 anos
na área de Telecomunicações, na empresa
Teleceará/Telemar/OI, tendo exercido a função de
engenheiro, gerente de Departamento e diretor Regional
entre os anos de 1975 a 2009.
Como professor de Química e Física, José Miguel
lecionou na Rede Estadual de Ensino do Ceará de 1978 a
2001. No Crea-CE, foi conselheiro representando o
Sindicato dos Engenheiros (Senge-CE) e o Clube de
Engenharia do Ceará (CEC). Ocupou a cadeira de 2º
vice-presidente, em 2014, integrou a Comissão Eleitoral
Regional e o Conselho de Ética e coordenou a Câmara
Especializada de Engenharia Elétrica. Hoje atua como
representante do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea).
1. Quais são as principais áreas de atuação do
engenheiro eletricista?
A Engenharia Elétrica é uma área voltada para o estudo e
para a projeção de circuito de energia. Os engenheiros
eletricistas são responsáveis por sistemas de controles,
sistemas elétricos, eletrotécnica, instrumentos de
medição, sistemas de telecomunicações, sistemas
microcontrolados e engenharias biométrica.
2. Quais são os principais desafios do engenheiro
eletricista?
O engenheiro eletricista, independentemente do
segmento em que vai atuar, deve estar sempre em sintonia
com as novidades da sua área. Ele deve buscar a
capacidade de absorver novos conhecimentos e
tecnologias, procurando sempre se atualizar, pesquisando
novos desafios que possam surgir no mercado de
trabalho, sempre considerando as questões sociais,
econômicas e ambientais.
Destaco também aqui a importância na conservação de
energia frente as questões ambientais. A geração eólica
(que é a partir do vento) e geração da energia solar (pelos
painéis solares), são áreas de atuação também dos
engenheiros eletricistas. Além desses segmentos, temos o
mercado voltado para as telecomunicações, a projeção de
sistema de internet 3G e 4G, a construção de sistema de
telecomunicações e de processamento digital, que são
algumas atividades realizadas por esses profissionais. O
engenheiro eletricista também se faz presente nos
processos de automação, na saúde, na biomedicina e no
segmento eletroeletrônico.
3. Quais mudanças na profissão vieram com a
pandemia de covid-19?
A pandemia motivada pela covid-19 trouxe uma
mudança de atuação em todas as profissões e em todos
os segmentos de negócios.
No entanto, essa mudança na forma de trabalhar traz
desafios como continuar produtivo sem a supervisão
direta do chefe perto dele, mantendo o número de horas
trabalhadas; aumento de gastos com água, luz, internet e
mobiliário adequado em casa; capacidade de manter a
comunicação de forma virtual com o distanciamento físico
de chefes e colegas; além do equilíbrio do trabalho em
casa com a vida pessoal.
A grande mudança trazida pela covid-19 foi a
implantação do home office pelas empresas. Com o
isolamento para conter a propagação da doença, o
trabalho remoto foi a saída encontrada para continuar as
atividades, pelo menos para aqueles profissionais cujo
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emprego não exige presença física em um local
específico. Essa medida adiantou uma prática que vinha
sendo implantada de forma gradual antes da pandemia
por algumas empresas, limitada a alguns dias da semana.
4. Como você avalia a formação acadêmica da engenharia elétrica no Brasil?
No Brasil, universidades, faculdades e centros
universitários são avaliados por meio do Índice Geral de
Cursos (IGC), que considera a média ponderada das notas
de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.
O Instituto Militar de Engenharia (IME) tem o melhor
curso de Engenharia Elétrica do Brasil, segundo os mais
recentes indicadores de qualidade do ensino superior
divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). A Grade
Curricular das Universidades é validada pelo Conselho
Nacional de Educação – CNE, mas defendo a participação
efetiva dos Conselhos de Classe como um “vetor” técnico,
na análise e definição do currículo a ser cursado por
aqueles que, no futuro, estrarão inseridos no mercado de
trabalho como profissional da engenharia.
5. Como está o mercado de trabalho da profissão?
O mercado de trabalho da Engenharia Elétrica está
sempre aquecido embora, como nas outras profissões,
tenha sofrido uma retração em função da pandemia.
Aqueles profissionais que desejam se qualificar no setor
de energia encontrarão oportunidades motivadas pelo
crescimento populacional, a retomada do crescimento da
construção civil e o aquecimento do mercado nas usinas
hidroelétricas, eólica e solar. Nesse mercado, o
engenheiro eletricista é responsável pela elaboração de
plantas de indústria e pela geração de energia.
6. Como está sendo a representatividade da profissão no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Confea?
A Confea hoje é representado por três engenheiros
eletricistas. Estou representando o meu Estado, por meio
do Crea-CE, outro pelo Estado do Pará e outro pelo Rio
Grande do Norte. Se considerarmos que o Plenário é
constituído por 18 conselheiros, representamos apenas
um pouco mais de 16%. É claro que gostaríamos que
nossa classe tivesse uma representação quantitativa mais
expressiva, mas isso pode ser contemplado com a reforma
que pleiteamos junto ao Congresso Nacional, em que
cada Estado tenha, pelo menos, um representante no
Plenário. Enquanto isso, estamos atentos às causas
voltadas à atuação profissional do engenheiro eletricista
no cenário nacional, sempre interagindo com as Câmaras
de Engenharia Elétrica dos Creas e com a Câmara
Nacional, que é composta por um representante de cada
Estado.
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