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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HST 

Curso: AGROECOLOGIA 

Série/Período: P4 

Carga Horária: 40 Horas Teórica: 30 Horas Prática: 10 

Docente Responsável: LUIZ GONZAGA NETO 
 

EMENTA 

 
Ementa: Noções gerais de higiene e segurança no trabalho. Principais tipos 
de riscos existentes. Mapa de risco. Equipamentos de proteção coletiva, 
equipamentos de proteção individual e normas de utilização. Gestão da 
segurança e saúde no trabalho. Doenças ocupacionais, doenças 
profissionais e doenças do trabalho. NR 31 – segurança e saúde no 
trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 
aquicultura. 
 

 
 
 
 

OBJETIVO 



Geral 

 
Formar profissionais na agroecologia que tenham noções gerais de 
higiene e segurança no trabalho e que possam gerir um sistema 
agropecuário de modo a garantir a saúde física, mental e emocional do 
trabalhador rural, visando assegurar o respeito às relações sociais e 
politicas; e garantir o desenvolvimento rural com sustentabilidade.  
    

Específicos 

 
 No final do período letivo o aluno deve ter noção gerais de: 

1-Higiene e segurança no trabalho.  
2-Principais tipos de riscos existentes na atividade agropecuária 
3- Conhecer e elaborar mapa de risco de uma propriedade rural. 
4- Conhecer equipamentos de proteção individual e coletiva,  
5- Conhecer as normas de utilização. 
6-Conhecer as principais doenças ocupacionais e doenças 
profissionais do trabalho rural 
7-Conhecer a NR 31 – segurança e saúde no trabalho na agricultura, 
pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O que se pretende ensinar? 

Noções gerais de higiene e segurança no trabalho. Principais tipos de 
riscos existentes. Mapa de risco. Equipamentos de proteção coletiva, 
equipamentos de proteção individual e normas de utilização. Gestão da 
segurança e saúde no trabalho. Doenças ocupacionais, doenças 
profissionais e doenças do trabalho. NR 31 – segurança e saúde no 
trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 
aquicultura. 
 
 
Unidade 1. Definição de segurança e higiene no trabalho na agricultura, 
pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura; 
Unidade 2. Conceituação dos principais tipos de risco existentes nessas 
atividade; 
Unidade 3. Conceituação e elaboração de mapas de risco das atividades  
agropecuárias e afins; 
Unidade 4. Conceituação e uso de equipamentos de proteção individual e 
coletiva; 
Unidade 5. Conceituação de doenças profissionais e ocupacionais; 
Unidade 6. Conceituação e descrição da NR 31, seus subitens, conceitos de 
deveres e obrigações de trabalhadores e empregadores rurais. 

 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?). 



AULAS TEÓRICAS 
 

O conteúdo será ministrado através de aulas teóricas, utilizando-se 
recursos audiovisuais, quadro, discussões em sala, revisão de literatura, 
apresentação de seminários.  

Serão aplicados trabalhos individuais em sala de aula, consolidando depois 
em grupo e finalmente consolidando numa apresentação em seminários. 
 
AULAS PRÁTICAS 

 Serão efetuadas aulas práticas em visitas às instalações do IFPB campus 
Picui, onde serão identificados pelos alunos os principais pontos de riscos 
e elaboração do mapa de risco; 
 
 Nessas aulas os conteúdos de ensino serão tratados aproveitando sempre 
as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao 
aprendizado, estimulando a autonomia intelectual e a capacidade de 
continuar aprendendo; 

• Promover continuamente a interação, não apenas entre as disciplinas 
nucleadas nas áreas de conhecimento da formação básica, mas entre 
as próprias áreas e entre estas e as da formação profissional; 

• Desenvolver atividades interdisciplinares e integradores em nível de 
conhecimentos e de oportunidade de contatos com as situações reais 
de vida e de trabalho; 
  

 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



• Avaliações escritas; 
• Relatórios de atividades práticas e de aulas de campo; 
• Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, 

seminários); 
• O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
• O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação 

Final. 
• O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 
 
Serão realizadas duas ou três avaliações escritas, descritivas e/ou 
objetivas. Cada avaliação terá peso 100,0. A média final será o 
resultado da média aritmética das três ou duas avaliações realizadas. 
Terá direito a avaliação final o discente que obtiver média igual ou 
superior a 4,0 e inferior a 7,0; além de no mínimo 75% de frequência. 

A avaliação final constará de uma avaliação, após o encerramento do 
período letivo, abrangendo todo o conteúdo programático ministrado.  

 
 
 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

•  

 

PRÉ-REQUISITO 

NÃO TEM 
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