
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

Período: 4º 

CARGA HORÁRIA: 40h  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Diogo Sergio César de Vasconcelos 

EMENTA 

Gerenciando a Saúde e a Segurança Ocupacional. Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional: 
Requisitos Gerais, Política, Planejamento, Implementação e Operação, Verificação, e Análise Crítica pela 
Direção. Normas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS 
 
Discutir o gerenciamento no âmbito da saúde e segurança ocupacional, visando assegurar boas práticas 
no local de trabalho e ajudar a garantir aos trabalhadores, empregadores, investidores e outras partes 
interessadas o compromisso da empresa com a saúde e segurança do trabalho. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Dotar os alunos do conhecimento de ferramentas necessárias para o cumprimento das normas de 
segurança, higiene e princípios de saúde, levando em consideração aspectos de melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores, bem como a verificação da necessidade de implantação de programas oficiais e 
obrigatórios de Segurança e Saúde do Trabalho formulando estratégias para a implantação da gestão em 
Saúde e Segurança do Trabalho. 
Capacitar para a implementação e gerenciamento de programas de Segurança e Saúde do Trabalho, para 
proposição de medidas de controle para situações não previstas e monitoramento periódico dos resultados 
com a finalidade de afinação da execução das atividades e correção de eventuais falhas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE TEMA CONTEÚDO 

I Gerenciando a SSO 
Conceito de Gestão e de Saúde e Segurança do 
Trabalho.  Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 
Trabalho e Normas de SSO. 

II Requisitos Gerais e Política 
Definição e apresentação dos requisitos gerais de um 
SGSSO. Definição e elementos de uma Política de SSO. 

III Planejamento 
Mapeamento de processos, identificação de perigos, 
avaliação de riscos e determinação de controles; Requisitos 
legais, objetivos, metas e programas de SSO; 

IV Implementação e Operação 

Recursos, responsabilidades, autoridades, treinamento, 
conscientização e competência e comunicação. 
Documentação, Controle de documentos, controle 
operacional e prontidão e resposta a emergências. 

V 
Verificação e Análise Crítica 
pela direção 

Monitoramento e medição do desempenho, avaliação do 
atendimento aos requisitos, investigação de incidente, não-
conformidade, ação corretiva e ação preventiva, auditorias 
internas e análise crítica pela Direção. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas, com o auxílio de data show e quadro branco, bem 
como livros, textos, artigos científicos, exibição de vídeos e imagens, além de aula prática. 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

O aluno será avaliado, de acordo com o cronograma estabelecido pela  instituição, mediante os seguintes 
critérios: 
Avaliação escrita individual; 
Avaliação contínua, através de exercícios e participação dos alunos; 
Apresentação de seminários. 
 
A Média Final (MF) será calculada a partir das notas obtidas nas avaliações da disciplina e no seminário, 
conforme a fórmula: 
NF = (1ª Avaliação + Seminário) / 2 

 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data show e quadro branco, bem como livros, textos, artigos científicos. 
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