
  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

  CAMPUS JOÃO PESSOA  CAMPUS JOÃO PESSOA

Em 30 de setembro de 2020.Em 30 de setembro de 2020.

PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

DISCIPLINA: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

PRÉ-REQUISITO: NÃO POSSUI PERÍODO LETIVO: 2º

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/r CRÉDITOS: 2

EMENTA

Higiene, condições e ambiente de trabalho; medicina do trabalho e controle médico; riscos, segurança e programas
educativos; CIPA; SESMT; EPIs; EPC ́s, medidas de proteção; insalubridade, periculosidade e ergonomia.

OBJETIVOS

Geral:

Apresentar uma visão global da Legislação de Higiene e Segurança do Trabalho e Normas Regulamentadoras, abordando
os principais elementos de gestão, equipamentos de proteção e ambiente utilizados nessa área e proporcionar ao aluno uma
visão crítica e construtiva frente às novas tendências nas organizações.

Específicos:

Ao final do componente curricular o aluno terá conhecimentos para que desenvolva e aplique as principais técnicas
utilizadas no âmbito da Higiene e Segurança do Trabalho. Conhecer as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho. Apresentar os principais equipamentos de proteção individual e coletiva e seus usos.
Conhecer as principais abordagens da Qualidade de Vida no Trabalho. Estimular o interesse pela pesquisa, a análise e a
avaliação das organizações na área da construção civil.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1

1. Apresentação do plano de aula;

1.1 História da Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho. Vídeo sobre acidentes de trabalho. 1.2 A legislação
Trabalhista no Brasil; Termos e

1.3 Definições: acidentes, ato inseguro, CAT, condições de trabalho, doença ocupacional, doenças, equipamentos, grau de
risco;

1.4 A legislação Trabalhista no Brasil; Termos e Definições: acidentes, ato inseguro, CAT, condições de trabalho, doença
ocupacional, doenças, equipamentos, grau de risco;

1.5 Definições: higiene ocupacional, incapacidade temporária, parcial permanente, total permanente. Indústria da
construção, medicina do trabalho, morbidade, mortalidade, nível de risco, perigo, risco, saúde ocupacional, segurança,
súmulas;

1.6 Acidente do Trabalho sob os Aspectos Técnico e Legal: Acidente do Trabalho (conceito legal e prevencionista);

1.7 Classificação dos acidentes do trabalho quanto a natureza, quanto aos danos e lesões, quanto ao afastamento, quanto a
incapacidade para o trabalho;

1.8 Consequências dos Acidentes de Trabalho: para o trabalhador, para a empresa e para a nação. Causas dos Acidentes
de Trabalho;

1.9 Custos dos Acidentes de Trabalho: custo direto e indireto. Condições Ambientais de Trabalho: classificação dos
principais riscos, representação gráfica da intensidade de risco.

Unidade 2

2. 1 Órgãos de Segurança e Medicina do Trabalho nas Empresas (SESMT e CIPA);

2.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI ́s): luvas, respiradores, viseira, jaleco, calça, boné, capuz, touca, avental,
botas, proteção contra quedas, proteção da pele, proteção auditiva;

2.3 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC ́s): cone sinalização, fita sinalização, grade metálica, sinalizador strobo, tela
de proteção.

2.4 Normas Regulamentadoras, PCMAT, Segurança em Canteiro de Obras. Programas de Prevenção: PPRA, PCMAT,
PGR, LTCAT, PPP, PCMSO.

2.5 Análise Ergonômica do Trabalho (AET), PCA.

2.6 Prevenção contra Incêndios. Segurança do Trabalho na Construção Civil: normatização previdenciária. Planejamento,
acompanhamento e Recomendações: condições gerais do canteiro de obra. Condições de Saúde dos Trabalhadores.
Primeiros socorros.

METODOLOGIA DE ENSINO

O método a ser aplicado consiste na solicitação de tarefas ao aluno mediante o fornecimento de instruções para sua

realização. O estímulo comum para realização da tarefa, pode ser uma aula expositiva, um filme, situações reais (práticas

e/ou teóricas), ensaios ou outro meio. Com base nesse estímulo, diversas questões são formuladas, dando início ao

processo de aprendizagem, capacitando o aluno a identificar e resolver problemas relativos ao contexto abordado.



RECURSOS DIDÁTICOS

[  X  ] Quadro

[  X  ] Projetor

[  X  ] Vídeos

[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[  X  ] Equipamento de Som

[       ] Laboratório

[       ] Softwares

[       ] Outros:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos práticos com apresentação de Relatórios. Visitas Técnicas com execução de Relatórios. Os alunos serão

avaliados durante todo o semestre letivo através da participação efetiva nas aulas e no desenvolvimento dos exercícios em

sala de aula. Serão aplicadas também avaliações teóricas para verificar o desempenho do aluno.
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NOSSA MISSÃO:NOSSA MISSÃO:Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanís ca em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da

Extensão, na perspec va de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa,

sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.
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