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Complementar

DOLABELA, F. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 2008.

HISRICH, R. D.; PETERS, M. P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 9. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

LEITE, E. O f . São Paulo: saraiva, 2012.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Higiene, Meio Ambiente e Segurança

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 1 a/s - 40 h/a - 33 h/r

Docente Responsável: Bruno Allison Araújo

EMENTA

Evolução da segurança e medicina do trabalho; Acidentes de trabalho: definições, 
causas dos acidentes, consequências dos acidentes; Agentes ambientais; Riscos 
nas atividades laborais; Noções de legislação; NR 10 e NR 12; Equipamentos de 
Proteção Individual e Coletiva; Sinalização de segurança; Noções de Ergonomia; 
Primeiros Socorros; Prevenção e Combate a incêndios; Noções de 
responsabilidade ambiental, preservação e ações sustentáveis.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral
Dotar os alunos do conhecimento de ferramentas necessárias para o cumprimento 
das normas de segurança, higiene e princípio de saúde, levando em consideração 
os aspectos de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e os aspectos 
referentes à responsabilidade socioambiental.
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Específicos
Identificar e avaliar os perigos e as e as consequências decorrentes de suas 
atividades laborais, levando em consideração não apenas a própria, mas 
também a segurança no ambiente profissional;
Interpretar as legislações e normas de segurança vigentes;
Identificar doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho, assim 
como as respectivas ações preventivas;
Conscientizar o aluno sobre a importância da aplicação da ergonomia e da 
higiene no ambiente de trabalho;
Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas 
adequadas de combate ao fogo;
Proceder de forma adequada nas ações de primeiros socorros em casos de 
acidentes de trabalho;
Identificar alguns agentes causadores de acidentes ambientais e conhecer 
medidas de proteção do meio ambiente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

5. Introdução a Higiene e Segurança do Trabalho:
5.1. Evolução da HST;
5.2. Principais Conceitos e Definições de HST;
5.3. Legislação Específica (OIT, NRs);
5.4. Acidentes de Trabalho.

UNIDADE II

6. Higiene do Trabalho:
2.1 Riscos ambientais: Físicos, Químicos e Biológicos;
2.2 Identificação, avaliação e controle de riscos;
2.3 Construção do Mapa de Riscos;
2.4 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
2.5 Condições Ergonômicas, higiênicas e de conforto nos locais de trabalho;
2.6 Programas de Prevenção em Segurança do Trabalho.

UNIDADE III

7. Segurança do Trabalho em Sistemas de Energias Renováveis:
3.1 Segurança em Instalação e Serviços com Eletricidade;
3.2 Segurança em Máquinas e Equipamentos;
3.3 Prevenção e Combate a Incêndios.
3.4 Primeiros Socorros.

UNIDADE IV

8. Meio Ambiente e Segurança:
4.1 Meio Ambiente e Questões Ambientais;
4.2 Preservação do Meio Ambiente;
4.3 Principais causas da Degradação Ambiental;
4.4 Proteção ao Meio Ambiente como Medida de Proteção ao Trabalhador.
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METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia aplicada será através de aulas dialogadas e expositivas, com 
debates e análises realizadas em sala de aula, laboratórios e/ou no campo. Será 
incentivada a realização de atividades individuais e em grupos, seminários, 
trabalhos de pesquisa, utilização da Internet como ferramenta de pesquisa e o 

da biblioteca do IFPB Campus Esperança, sendo permitido o uso de outros 
meios de pesquisa, desde que aceitos e devidamente orientados pelo docente 
responsável pela disciplina. Visar-se-á a contextualização com o cotidiano dos 
estudantes, contribuindo para um processo de construção de conhecimentos 
significativos.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro branco, computador com internet, vídeos, livros didáticos e recursos áudio 
visuais (data show, projetor multimídia e som) e outros que, porventura, se tornem 
necessários para o alcance dos objetivos almejados. Nestes casos, a pertinência e 
viabilização do uso dos recursos demandados serão decididas mediante o parecer 
do professor responsável pela disciplina e, quando preciso, do apoio da equipe 
pedagógica e operacional do Instituto Federal da Paraíba Campus Esperança.

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

A disciplina em tela proporciona, especialmente na Unidade III, possibilidade de 
trabalho integrado junto às disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 
(Gêneros Textuais e uso social), assim como com Educação Fìsica (Ginástica 
laboral e sua relação com a educação profissional).

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
A avaliação irá ocorrer através de instrumentos de verificação da aprendizagem: 
provas, trabalhos e exercícios. A nota será composta pela soma dos trabalhos e 
provas durante este período, realizando-se a média aritmética para compor a nota 
de cada bimestre.
O aluno será avaliado com a observação de: participação, capacidade de 
integração, contribuição, empenho e desempenho perante atividades realizadas em 
sala da aula; ações e atitudes perante o grupo e a instituição, através do seu 
desenvolvimento acadêmico e sócio cultural.
Haverá avaliação obrigatória com peso 5,0 e exercícios em sala de aula com peso 
5,0.
Conforme o art. 24 da Lei 9394/96, é exigido do aluno a frequência mínima de 
setenta e cinco por cento (75%) sobre o total da carga horária do período letivo.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

De acordo com o estabelecido na Lei nº 9394/96, Art. 12 inciso V, Art. 13 inciso IV 
e Art. 24 inciso V alínea e, serão desenvolvidas atividades de recuperação durante 
o período letivo, visando à recuperação da aprendizagem, em especial para alunos 
com menor rendimento. A recuperação paralela, quando necessária, poderá 
ocorrer durante as aulas, na forma de revisão de conteúdo, sendo obrigatória a 
oferta para além da carga horária do componente curricular, em horário definido e 
agendado entre o/a professor/a e o(s) aluno(s), ou definido através da Direção de 
Desenvolvimento de Ensino junto com a Coordenação Pedagógica e de Apoio ao 
Estudante, quando da definição dos horários dos Núcleos de Aprendizagem.
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PRÉ-REQUISITOS

Sem pré-requisito

BIBLIOGRAFIA

Básica
NUNES, F. O. Segurança e Saúde no Trabalho: Esquematizada. 3ª ed. São 
Paulo: Método, 2016.

BRAGA, B. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2010.
Complementar

REGULAMENTADORAS, Normas. Segurança e medicina do trabalho. Editora 
ATLAS, 76ª Edição, 1989.

BARSAMO, P. R.; BARBOSA, R. P. Segurança do Trabalho: Guia Prático e 
Didático. São Paulo: Érica, 2012.

MIGUEL, A. S. S. R. Manual de Higiene e Segurança do Trabalho. 13ª ed, Porto 
Editora, 2014

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Instalações Elétricas

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Informática

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 3 a/s - 120 h/a - 100 h/r

Docente Responsável: Valnyr Vasconcelos Lira

EMENTA

Critérios para elaboração do projeto de instalações elétricas; Etapas da elaboração 
de um projeto de instalações elétricas; Normas NBR; Luminotécnica; Componentes 
de instalações elétricas; Emendas de condutores; Instalação de tomadas; 
Instalação de interruptores; Instalação de lâmpadas; Instalação de quadros de 
distribuição e de medição.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 


