
PLANO DE DISCIPLINA

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Higiene e Segurança do Trabalho 

CURSO: Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática

ANO: 4º 

CARGA HORÁRIA: 33h (2h/a semanais) – Disciplina Semestral

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA

Histórico, SESMT, CIPA, Acidentes no trabalho, CAT, Agentes nocivos à saúde, Riscos
ambientais  e  ocupacionais,  Agentes  ergonômicos,  Normas  Regulamentadoras  e
legislação  aplicável,  Identificação,  avaliação  e  controle  dos  riscos,  Programas  de
prevenção e controle, Avaliação Ergonômica, EPI, Insalubridade e Periculosidade.

OBJETIVOS DE ENSINO

Geral 
 Proporcionar  uma  visão  ampla  sobre  a  Higiene  do  Trabalho,  enfocando,

principalmente, conteúdos relacionados aos riscos ocupacionais.
 Levar  o aluno a ter  um comportamento reflexivo sobre os riscos presentes nos

ambientes laborais e que interferem em forma de prejuízo na saúde do trabalhador.

Específicos
 Relacionar  a  segurança  do  trabalho  atual  com  os  fatos  que  deram  origem  à

sistematização da matéria;
 Conceituar  adequadamente  risco,  perigo,  segurança  do  trabalho,  higiene

ocupacional, medicina do trabalho, doença ocupacional e acidente sob o ponto de
vista legal e prevencionista;

 Preencher  a  Comunicação  de  Acidente  de  Trabalho  –  CAT  corretamente,
percebendo sua importância e função;

 Aplicar as Normas Regulamentadoras e legislação pertinente;
 Identificar os riscos ambientais;
 Elaborar mapa de riscos;
 Considerar as múltiplas causas do acidente de trabalho;

  Perceber a investigação dos acidentes como uma prática prevencionista.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I. Introdução à Segurança do Trabalho

1. Histórico da Segurança do Trabalho
2. Noções e conceitos
3. Conceitos de acidente de trabalho: prevencionista e legal
4. Doenças relacionadas ao trabalho
5. Comunicação de acidentes de trabalho
6. Apresentação da legislação acidentária
7. Normas Regulamentadoras

II. Riscos Ocupacionais
1. Agentes causadores de prejuízo à saúde



        1.1. Agentes Físicos
        1.2. Agentes Químicos
        1.3. Agentes Biológicos
        1.4. Agentes Ergonômicos
        1.5. Agentes Mecânicos – Causas de Acidentes

2. Mapa de riscos

III. Identificação, Avaliação e Controle dos riscos ambientais
1. Identificação e reconhecimentos dos agentes
2. Avaliação qualitativa e quantitativa

Medidas de controle coletivas e individuais

METODOLOGIA DE ENSINO 

As  técnicas  de  ensino-aprendizagem  utilizadas  se  alternam  em  função  do
assunto tratado na aula. O professor é tido como um orientador dos alunos e não como
um expositor  permanente  da  matéria,  pois  a  transmissão pura  e  simples  dos seus
conteúdos traz resultados bem menores ao aprendizado do que a discussão destes.
Assim, a metodologia consiste em:

 Aulas expositivas, dialogadas e com recursos audiovisuais;
 Discussões a partir da leitura de periódicos;
 Construção grupal;
 Trabalhos individuais;
 Aula prática com equipamentos de medição;
 Seminários;
 Exercícios de fixação.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem fará uso dos seguintes
instrumentos:
 trabalhos grupais;
 participação durante as aulas;
 atividades avaliativas individuais;
 relatório de aula prática;
 apresentação de seminários.

De forma que durante o semestre essas atividades devem compor 03 (três) notas, 
podendo haver uma atividade de recuperação, caso o aluno não obtenha a média, 
conforme regimento.

RECURSOS DIDÁTICOS

 Projetor multimídia;
 Lousa, lápis para quadro e apagador;
 Slides com apresentação do conteúdo;
 Vídeos;
 Textos de periódicos;
 Equipamentos de medição;
 Livros.
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