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Turma: 43287 - TEC.0935

Período:

01/02 a

09/04//2021 –

2020.2
Curso: Tecnologia em Segurança no Trabalho

Componente Curricular: Auditorias, Perícias e Laudos Carga

Horária (% a

definir):

80 h
Docente: Érika do Nascimento Fernandes Pinto

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tre/(Bi mes tre/

Semes tre)Semes tre)
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1

Apresentação

entre docente,

discentes e da

disciplina.

1 Introdução a

Auditoria

- Inteirar-se dos

conteúdos que

serão vistos

durante o

semestre na

disciplina.

- Aula síncrona

com slide.

Participação

durante a

semana

02-05/02 20 (extra) - 8

2

1.1 Sistema de

Gestão da

Segurança e

Saúde no

Trabalho -

SGSST – ISO

45.001

1.2 A higiene

ocupacional e

o ciclo de

Deming      

- Conhecer

auditorias e seus

elementos dentro

de um SGSST.

- Texto: “Sistema

de Gestão

da Segurança e

Saúde no

Trabalho:

Um instrumento

para uma

melhoria

contínua”

- Aula síncrona

com slide.

Síntese escrita

do conteúdo
07-12/02 100 - 8

3

1.3

Documentos e

registros de

um SGSST

- Compreender a

importância dos

documentos e

registros para as

ações de SST nas

organizações.

- Vídeo aula

- Modelos de

documentos e

formulários

- Aula síncrona

Elaboração de

documentos e

registros

15-19/02 - 100 8

2 Perícia e



4

2020.2

laudo pericial

2.1 Perito e

Assistente

2.2

Interpretação

e impugnação

de laudos

periciais 

2.3 Elaboração

de

impugnações

- Conhecer a

perícia, o laudo

pericial e seus

agentes;

- Interpretar

laudos periciais;

- Impugnar laudos

pericias.

- Slide narrado

- Modelos de

laudos periciais

- Aula síncrona

Questionário 22-26/02 100 - 8

5

3 Perícias de

segurança no

trabalho

3.1 Perícias de

Insalubridade

3.1.1 Adicional

de

Insalubridade

3.1.2 Agentes

de riscos

físicos,

químicos e

biológicos

3.1.3 Uso e

fornecimento

do

Equipamento

de Proteção

Individual

- Diferenciar os

tipos de perícias

no âmbito das

obrigações legais

do empregador e

dos direitos

também legais

dos

trabalhadores;

- Internalizar os

agentes nocivos e

os requisitos de

insalubridade

dentro das

perícias de

segurança do

trabalho, a partir

da norma

regulamentadora

NR 15

- slide narrado

- Vídeo da

FUNDACENTRO

sobre a NR 15

- Norma

regulamentadora

NR 15

- Aula síncrona

Questionário 01-05/03 100 - 8

6

3.2 Perícias de

Periculosidade

3.2.1 Adicional

de

Periculosidade

3.2.2

Inflamáveis,

Eletricidade e

Explosivos

- Reconhecer as

atividades que

geram uma

situação

periculosa dentro

das perícias de

segurança do

trabalho;

- Internalizar a

norma

regulamentadora

NR 16.

- Vídeo aula

- Vídeo sobre a

NR 16

- Norma

regulamentadora

NR 16

- Aula síncrona

Questionário 08-12/03 100 - 8

3.2.3

Atividades e

operações

perigosas com

radiações

ionizantes ou

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tre/(Bi mes tre/

Semes tre)Semes tre)

TemaTema Obj eti vosObj eti vos
Rec urs osRec urs os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns trumentoI ns trumento

Ava l i a ç ã oAva l i a ç ã o
Per íodoPer íodo

Ati vi da deAti vi da de

I ndi vi dua lI ndi vi dua l

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ati vi da deAti vi da de

Col a bora ti vaCol a bora ti va

Pontua ç ã oPontua ç ã o

Ca rgaCa rga

Horá r i aHorá r i a

(h/a )(h/a )



7

substâncias

radioativas

3.2.4

Atividades e

operações

perigosas com

exposição a

roubos ou

outras

espécies de

violência física

nas ativ.

profissionais

de seg.

pessoal ou

patrimonial

3.2.5

Atividades

Perigosas em

motocicleta

- Reconhecer as

atividades que

geram uma

situação

periculosa dentro

das perícias de

segurança do

trabalho;

- Internalizar a

norma

regulamentadora

NR 16.

- Vídeo sobre a

NR 16

- Norma

regulamentadora

NR 16

- Aula síncrona

Questionário 15-19/03 100 - 8

8

3.3 Perícias de

Indenização

por Acidente

de Trabalho

3.3.1

Acidentes de

Trabalho

(AT): tipos,

Comunicação

de Acidente

do Trabalho –

CAT e custos

- Refletir sobre as

múltiplas causas

dos acidentes de

trabalho e sobre

as

responsabilidades

de empregador e

empregado

- Slide narrado;

- Texto: “Análises

de acidentes do

trabalho fatais no

RS”

- Modelo de 

Relatório de

investigação de

acidentes

- Aula síncrona

Relatório de

investigação de

acidentes do

trabalho

Questionário

22-26/03 50 50 8

9

3.3.2

Estatísticas

dos AT

3.3.3

Investigação

do acidente

- Compreender as

responsabilidades

de empregador e

empregado na

prevenção de

acidentes;

- Entender a

investigação do

acidente de

trabalho como

uma importante

ferramenta de

prevenção.

- Vídeo aula

- Texto sobre o

método ADC

- Aula síncrona

Questionário
29/03-

02/04
100 - 8

10

3.3.4 Método

de

investigação

pela Árvore de

Causas - ADC

- Entender a

investigação do

acidente de

trabalho como

uma importante

ferramenta de

prevenção.

- Vídeo aula

- Texto sobre o

método ADC

- Aula síncrona

Questionário 05-09/04 100 - 8
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* Planejamento de 2 Bimestres e 1 Semestre.





PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Turma: P5 Período: 2020.2 

Curso: CSST 

Componente Curricular: Educação em Segurança no Trabalho Carga Horária (% a definir): 100% 

Professor(a): Deyse Morgana das Neves Correia 

 

Tópico Unidade 
(B/S) 

Aula Tema Objetivos Recursos didáticos 
- pedagógicos 

Instrumento 
de avaliação 

Período Atividade Ind. 
(Pontuação) 

Atividade Col. 
(Pontuação) 

CH (h/a) 

1 2020.2 1 Teorias da aprendizagem 

de adultos 

- Discutir a 

construção de um 

novo paradigma para 

a educação de 

adultos; 

- Apresentar 

teoricamente os 

conceitos 

relacionados à 

aprendizagem ao 

longo da vida. 

- Texto base -  - - 8 

2 2020.2 2 A importância do 

treinamento e 

desenvolvimento 

- Apresentar os 

conhecimentos 

teóricos acerca da 

importância da 

aplicação do 

treinamento e 

desenvolvimento nas 

organizações; 

- Analisar a 

importância da 

aplicação do 

treinamento e 

desenvolvimento nas 

- Texto base - Produção 

textual 

 100 - 8 



organizações.  

- Destacar os 

principais conceitos 

sobre treinamento e 

desenvolvimento; 

- Descrever as 

principais vantagens 

de sua aplicação; 

- Levantar 

informações sobre as 

principais etapas do 

processo de 

treinamento; 

- Destacar a 

importância da 

educação e dos 

estudos dentro dos 

processos de 

treinamento e 

desenvolvimento. 

3 2020.2 3 Plano de treinamento e 

desenvolvimento de 

profissionais 

- Ordenar ações de 

desenvolvimento e 

investimentos 

necessários; 

- Estabelecer 

cronograma de 

programa de 

treinamento; 

- Classificar 

prioridades de 

formação. 

- Material didático 

elaborado pela 

professora (passo a 

passo e elementos 

constituintes de um 

plano de curso) 

-  - - 8 

4 2020.2 4 Plano de treinamento e 

desenvolvimento de 

profissionais 

- Construir plano de 

treinamento de 

profissionais 

- Material didático 

elaborado pela 

professora (passo a 

passo e elementos 

constituintes de um 

plano de curso) 

-  - - 8 

5 2020.2 5 Plano de treinamento e 

desenvolvimento de 

profissionais 

- Ministrar um 

minicurso/ 

treinamento 

(simulação) 

 Execução de 

minicurso/ 

treinamento 

(simulação) 

 100 - 8 

Legenda: B: Bimestre; S: Semestre; Ind.: Individual; Col.: Colaborativa; CH: Carga Horária. 



 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

100 Pontos 

**O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação (Ativ. Ind. 1 + Ativ. Ind. 2) : 2 

 

Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 

Local/Data da aprovação: 

 

DEYSE MORGANA DAS NEVES 

CORREIA:06323958422

Assinado de forma digital por DEYSE 

MORGANA DAS NEVES CORREIA:06323958422 

Dados: 2021.06.04 16:52:31 -03'00'
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: P5 

 
PERÍODO: 2020.2 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Pesquisa Científica II 
CARGA HORÁRIA: 40 aulas 

PROFESSORA: Maria Clerya Alvino Leite  

 
 

 

SEMANA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

Apresentação do Plano de 

Ensino e cronograma da 

disciplina. 

Orientação quanto ao 

procedimento de coleta de 

dados (execução do projeto 

de pesquisa) 

 

Orientar os discentes 

acerca do procedimento 

de coleta de dados 

Slides com o Plano de 

Ensino e cronograma 

-Slides com os 

conteúdos da semana 

 Atividade semanal 

com teste 

(questionário) 

12 a 18/04 Atividade com 

teste 

Pontuação: 50 

pontos 

- CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: 

assíncronas 

 
2 

-Aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos; 

-Plataforma Brasil 

 

Discutir acerca dos 

aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo 

seres humanos 

 Atendimento aos 

discentes para 

dúvidas/esclarecimentos 

acerca dos conteúdos/ 

atividades propostas. 

-Resolução nº 510/2016 

Cadastro na 

Plataforma Brasil 

19 a 25/04         

-Cadastro do 

projeto na 

Plataforma Brasil 

Pontuação: 50 

pontos 

 

- 

                   - CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: 

assíncronas 

 
3 

-Tabulação dos dados 

-Apresentação dos resultados 

da pesquisa; 

-Discussão dos resultados; 

-Conclusão/considerações 

finais 

Orientar os discentes 

quanto a apresentação 

dos resultados/discussão 

e 

conclusão/considerações 

finais do trabalho 

acadêmico 

 Atendimento aos 

discentes para 

dúvidas/esclarecimentos 

acerca dos conteúdos/ 

atividades propostas 

-Slides com o conteúdo 

da semana. 

Análise de um 

trabalho acadêmico 

para verificação de 

como foram 

apresentados e 

discutidos os 

resultados 

26/04 a 02/05                  

 

 

 

                - 

Atividade em grupo 

de 5 alunos. 

Pontuação: 50 pontos 

CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: 

assíncronas 

4 Resumo nos trabalhos 

acadêmicos 

Orientar os discentes 

quanto a elaboração de 

um resumo informativo 

Atendimento aos 

discentes para 

dúvidas/esclarecimentos 

acerca das atividades 

propostas. 

-Slides com o conteúdo 

da semana 

-Norma de resumo 

(NBR 6028) 

Análise de um 

trabalho acadêmico 

para verificação de 

como foi elaborado 

o resumo 

03 a 09/05               

 

 

 

               - 

Atividade em grupo 

de 5 alunos. 

Pontuação: 50 pontos 

CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: 

assíncronas 

5 Trabalho de Conclusão de 

Curso (primeira versão) 

Orientar os discentes na 

elaboração do TCC.  

Esqueleto do TCC.  Atividade 

individual sobre a 

produção da 

primeira versão do 

TCC 

10 a 16/05 Prévia do Trabalho 

de Conclusão de 

Curso. Pontuação: 

100 pontos 

 

    - 

CH total: 8 h/a 

1 h: síncrona 

7 h: 

assíncronas 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

300 pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da 
pontuação. 

Ao final serão contabilizadas para efeito do SUAP 3 avaliações (notas):  

1º nota: Atividade da semana 1 + Atividade da semana 2 = 100 pontos 

2º nota: Atividade da semana 3 + Atividade da semana 4 = 100 pontos 

3º nota: Atividade da semana 5 = 100 pontos 

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: Patos/PB, __ de ________ de 2021. 



Documento assinado eletronicamente por: 

Ciicero Niicaciio do Nasciimento Lopes, REITOR - CD1 - REITORIA, em 28/07/2020 11:15:52. 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

Turma: P5  Período: 01/02/2021 a 09/04/2021 

Curso: Tecnólogo Segurança do Trabalho 

Componente Curricular: Segurança na Agricultura e Pecuária Carga Horária: 80 

Professor(a): Brígida Lima Candeia 

 

Tópico Unidade 
(B/S) 

Aula Tema Objetivos Recursos didáticos 
- pedagógicos 

Instrumento 
de avaliação 

Período Atividade Ind. 
(Pontuação) 

Atividade Col. 
(Pontuação) 

CH (h/a) 

1 Semestre 1 Apresentação da ementa 

Revolução Verde e sua 

contribuição para o 

desenvolvimento da 

Agropecuária. 

 

Conhecer as 

contribuições da 

Revolução Verde e 

seus impactos 

positivos e negativos. 

 

Vídeo aula de 10 a 

15 minutos. 

Apostila  

Exercícios de 

fixação 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h  

Lista de 

exercícios 

com 20 

questões 

01-05/02 0-90 0-10 8horas 

2 Semestre 1 Revisão: Revisitar os 

assuntos vistos: 

Agricultura e Pecuária: 

Panorama mundial; 

importância das atividades 

agropecuárias, 

modalidades de 

agricultura e pecuária: 

Agricultura familiar e 

Conhecer o mundo de 

trabalho agrícola, 

suas particularidades 

e as diferentes 

modalidades do 

primeiro setor da 

economia. 

 

Vídeo aula de 10 a 

15 minutos. 

Apostila  

Exercícios de 

fixação 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h 

Lista de 

exercícios 

com 20 

questões 

07-12/02 0-90 0-10 8horas 



convencional 

Condições do ambiente de 

trabalho agrícola: 

Conhecendo a ambiente e 

as condições de trabalho 

agrícola. 

 

 

3 Semestre 2 Norma Regulamentadora 

do trabalho rural 31 – NR 

31 

Conhecer a NR 31 e 

suas especificidades 

nas questões 

relacionadas à saúde 

e segurança nas 

atividades e 

operações ligadas à 

agricultura, pecuária, 

silvicultura, 

aquicultura e 

exploração florestal. 

Vídeo aula de 20 

minutos 

Apostila 

Texto 

Lista de exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h 

 

 

Lista de 

exercícios 

com 20 

questões 

15-19/02 0-90 0-10 8horas 

4 Semestre 3 Os riscos e a segurança no 

trabalho agrícola:  

Riscos físicos  

Conhecer os riscos 

relacionados aos 

agentes físicos como 

temperaturas 

extremas,. 

Vídeo 30 minutos 

Apostila 

Lista de Exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h s 

 

Lista de 

exercícios 

com 10 

questões 

22-26/02 0-90 0-10 8horas 
 

5 Semestre 4 Os riscos e a segurança no 

trabalho agrícola:  

Riscos Químicos 

Conhecer os riscos 

relacionados aos 

agentes químicos, 

sobretudo ao uso de 

agrotóxicos e seus 

impactos nas 

atividades rurais.. 

Vídeos 

Apostila 

Lista de exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h s 

Lista de 

exercícios 

com 10 

questões 

01-05/03 0-90 0-10 8horas 
 



6 Semestre 5 Riscos Biológicos Conhecer e os riscos 

biológicos nas 

atividades agrícolas  

Vídeos 

Apostila 

Lista de exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h s 

Lista de 

exercícios 

com 10 

questões 

08-12/03 0-90 0-10 8horas 
 

7 Semestre 6 Riscos Ergonômicos  Conhecer os riscos 

ergonômicos e suas 

consequências. 

Vídeos 

Apostila 

Lista de exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h 

Lista de 

exercícios 

com 10 

questões 

15-19/03 0-90 0-10 8horas 
 

8 Semestre 7 Riscos de Acidentes Conhecer os riscos de 

acidentes, sobretudo 

com máquinas 

agrícolas  

Vídeos 

Apostila 

Lista de exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h 

Lista de 

exercícios 

com 10 

questões 

22-26/03 0-90 0-10 8horas 
 

9 Semestre 8 Agricultura Orgânica 

 

Conhecer o modelo 

sustentável de 

produção e seus 

benefícios ao meio 

ambiente e ao 

trabalhador 

 

Vídeos 

Apostila 

Lista de exercícios 

Atividade 

Assíncrona: 7h 

Plataforma: Google 

Classroom 

Síncrona: 1h 

Lista de 

exercícios 

com 10 

questões 

29/03-02/04 0-90 0-10 8horas 
 

10 Semestre 9 Reposição/Avaliação Final Avaliar discentes que 

fizerem jus à 

reposição; 

Avaliar discentes que 

fizerem jus à final 

Atividade 

assíncrona (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Questionário 

contextualiza

do 

05-09/04 0-100 - 8horas 
 



Legenda: B: Bimestre; S: Semestre; Ind.: Individual; Col.: Colaborativa; CH: Carga Horária. 

*Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Pontos : A pontuação será a média aritmética das atividades individuais e coletivas das notas 

obtidas durante os módulos. 

**O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação  

 

Assinatura do Docente:  

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 

Local/Data da aprovação: 
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