
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 6º PERÍODO NOTURNO 

CURSO: 20201.3.601.1N, Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho. 

COMPONENTE CURRICULAR: 43295 - TEC.0943 - Gerenciamento de Riscos - Graduação 

PROFESSOR(A): José Carlos Gomes 

 

PERÍODO: 2020.2 (2º Período) 

10 semanas (de 29/03 a 04/06/2021) 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

80 aulas – 67 horas 

Carga Horária semanal: 08 aulas 
 

TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

PONTUAÇÃO  
Carga 

horária 

(h/a) 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

1  Semestre  1 

Apresentação do docente, dos 

discentes e da ementa da 

disciplina. 

Os riscos empresariais e a 

Gerência de Riscos 

Apresentar o professor, os discentes e a ementa 

da disciplina. Planejar coletivamente a forma 

de avaliação da disciplina. 

Estudar sobre Termos fundamentais; natureza e 

visão dos riscos empresariais. 

Uso do power point, 

sugestão de artigos. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

Exposição de sugestões 

pelos discentes de 

propostas e acordos 

socializados. 

2020.2 - 

Semana 01 

(29/03-

02/04/2021) 

  - 8h 

2 Semestre 2 
Identificação de Riscos 

Apresentar e debater sobre os principais 

métodos de Checklists e roteiros. Inspeção de 

Segurança. Investigação de acidentes. 

Fluxogramas. 

Uso do power point, 

sugestão de artigos 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 02 

(05/04-

09/04/021) 

   8h 

3  Semestre  

3 
Estudo das Técnicas de 

Análise de Riscos 

Discorrer e discutir sobre os conceitos inicias 

de Álgebra Booleana. APR – Análise 

Preliminar de Riscos. FMEA – Análise de 

Modos de Falhas e Efeitos 

Uso do power point e 

disponibilidade de 

material 

bibliográfico.  

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 – 

Semana 03 

(12/04-

16/04/2021) 

    8h 

4 

Continuação de Técnicas de 

Análise de Riscos 

Discorrer e discutir sobre os conceitos inicias 

de Análise de Operação: Técnica de Incidentes 

Críticos. Análises quantitativas: Análise de 

Árvore de Falhas. 

Uso do power point e 

disponibilidade de 

material 

bibliográfico.  

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 – 

Semana 04 

(19/04-

23/04/2021) 

    6h 

Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Questionário 

contextualizado 

2020.2 – 

Semana 04 

(19/04-

23/04/2021) 

0-100 pontos  2h 



4 Semestre  5 

Estudo sobre Avaliação de 

Riscos 

 

Identificar os Riscos e suas probabilidades. 

Distribuições de probabilidades. Previsão de 

perdas por estatísticas 

Uso do power point; 

normas técnicas.                                                                                                   

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 05 

(26/04-

30/04/2021) 

    8h 

5 Semestre 

6 

Estudo de Prevenção e 

Controle de Perdas. 

Estudar as diversas formas de Controle de 

danos, controle total de perdas e segurança de 

sistemas. 

Uso do power point; 

normas técnicas.                                                                                                   

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 06 

(03/05-

07/05/2021) 

    8h 

7 

Continuação dos estudos de 

Prevenção e Controle de 

Perdas. 

Identificar os Procedimentos para o 

desenvolvimento de um programa-piloto de 

prevenção e controle de perdas. 

Uso do power point; 

normas técnicas.                                                                                                   

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 07 

(10/05-

14/05/2021) 

  6h 

Avaliação 

Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 
Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Texto elaborado e 

enviado aos docentes 

via sala de aula virtual. 

2020.2 - 

Semana 07 

(10/05-

14/05/2021) 

  0-100 pontos. 2h 

6 Semestre 8 

Estudo do Financiamento de 

Riscos 

Identificar as principais formas de Retenção de 

riscos e as Transferência de riscos, 

relacionados a segurança no trabalho. 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 08 

(17/05- 

21/05/2021) 

    8h 

7 Semestre 

9 

Estudo dos Elementos para a 

tomada de decisão sobre riscos 

Estudar e identificar os principais métodos para 

a determinação matemática de prioridades para 

o controle de riscos. Estudar os custos de 

acidentes. 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 09 

(24/05-

28/05/2021) 

  8h 

10 

Continuação dos estudos dos 

Elementos para a tomada de 

decisão sobre riscos 

Identificar e avaliar as perdas de um sistema. 

Seguro e auto-seguro. Definição de níveis de 

franquias, 

Uso do power point; 

estudo de normas 

técnicas. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema 

2020.2 - 

Semana 10 

(31/05-

04/06/2021 

  6h 

Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Texto elaborado e 

enviado aos docentes 

via sala de aula virtual. 

2020.2 - 

Semana 10 

(31/05-

04/06/2021 

  0-100 pontos. 2h 

 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem pontos 

** 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:  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 16/2021 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 16/2021 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO I NSTRUCI ONAL PARA DESENVOLVI MENTO DE ATI VI DADES NÃO PRESENCI AI SPLANO I NSTRUCI ONAL PARA DESENVOLVI MENTO DE ATI VI DADES NÃO PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA - Di rei tos  Huma nosDI SCI PLI NA - Di rei tos  Huma nos

Turma: 6º Período Período: 01/03 a 04/04/2021

(2020.2)Curso: Superior Tecnólogo em Segurança do Trabalho

Componente curricular: Direitos Humanos Carga horária

(% a definir):

40 h

(100%)Professor: Jonatas Xavier de Souza

TópicoTópico UnidadeUnidade

(Bimestre/(Bimestre/

Semestre)Semestre)

TemaTema ObjetivosObjetivos Recursos didáticos pedagógicosRecursos didáticos pedagógicos InstrumentoInstrumento

de Avaliaçãode Avaliação

Tipo deTipo de

Atividade /Atividade /

pontuaçãopontuação

PeríodoPeríodo CargaCarga

horáriahorária

(h/a)(h/a)

1 2º

Semestre;

6º período

Introdução e

desenvolvimento

histórico dos

Direitos humanos

- Apresentar os conceitos

fundamentais referentes

a direitos humanos;

- Caracterizar a

consagração dos direitos

humanos como um

processo histórico e

gradativo.

- Identificar as ilusões que

cons tuem o senso

comum dos direitos

humanos convencionais.

- Analisar os pilares em

que se assenta o trabalho

intelectual e polí co de

uma prá ca contra-

hegemônica de direitos

humanos.

Textos e slides adaptados de SANTOS, B. S. Direitos

humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo:

Cortez, 2014. p. 31-39; SPIELER, Paula et al. Direitos

humanos. FGV DIREITO RIO, 2012. p. 9-18.

Legislação:

Constituição Federal de 1988.

Declaração de Virgínia de 1776.

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do

Cidadão de 1789.

AV1:

Questionário

com seis

questões

objetivas.

Atividade

individual/

100100

01/03/

a

07/03/

2021

8

2 2º

Semestre;

6º período

As tensões nos

Direitos Humanos:

universalismo e

- Cotejar as principais

tensões que permeiam a

prá ca contra-

Textos e slides adaptados de SANTOS, B. S. Por uma

concepção multicultural de Direitos Humanos. Revista

Lua Nova. n. 39, p. 105-124, 1997; SPIELER, Paula et al.

AV2:

Atividade

com cinco

Atividade

colaborativa/

100100

08/03/

a

14/03/

8



relativismo

cultural, tratados

e órgãos de

proteção

hegemônica dos direitos

humanos na

contemporaneidade.

- Analisar os princípios da

proposta de Boaventura

de Sousa Santos para

transformar a concepção

de direitos humanos em

uma abordagem

cosmopolita e

multicultural.

- Iden ficar os principais

tratados e órgãos de

proteção dos Direitos

Humanos.

Direitos humanos. FGV DIREITO RIO, 2012. p. 29-52.

Legislação:

Declaração e Programa de Ação de Viena.

Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Convenção sobre os Direitos da Criança.

Filme: Submissão. Diretor: Theo Van Gogh. Roteirista:

Ayaan Hirsi Ali. Duração: 10min. Ano: 2004. Curta-

metragem sobre os maus-tratos às mulheres no Islã.

Infográficos:

CUNHA, L; NEVEZ, A. Um dia um Rio. São Paulo: Pulo do

Gato, 2016.

MAIO, A. O Jabu  resiste – Greenpeace.  História em

quadrinhos para o Greenpeace.

Disponível em: https://alexandredemaio.com.br/o-

jabuti-resiste-greenpeace. Acesso: 14 jan. 2021.

questões

objetivas e

três questões

discursivas

(role plays e

estudos de

casos).

2021

3 2º

Semestre;

6º período

A especificação do

sujeito de

direitos: os

Direitos Humanos

sob a perspectiva

de gênero

- Debater a desigualdade

de gênero, abrindo

espaço para uma

discussão que ainda

con nua muito relevante

no presente: o papel da

mulher em sociedades

ainda dominadas pelos

homens.

Textos e slides adaptados de RAGO, M. Feminizar é

preciso: por uma cultura filógina. In: São Paulo em

Perspectiva, 15(3) 2001. p. 58-66; SPIELER, Paula et al.

Direitos humanos. FGV DIREITO RIO, 2012. p. 162-167.

Casos/Jurisprudência:

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.

Caso Maria da Penha Maia Fernandes. Relatório nº

54/01. Disponível em:

http://www.cidh.org/annualrep/2000port/12051.htm.

Acesso em: 14 jan. 2021.

Legislação:

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Contra a Mulher e seu Protocolo

Facultativo.

Convenção de Belém do Pará.

AV3:

Atividade

com sete

questões

objetivas e

uma questão

discursiva

(role play).

Atividade

colaborativa/

100100

15/03/

a

21/03/

2021

8



4 2º

Semestre;

6º período

Os Direitos

Humanos e a

questão racial

- Perceber as formas

como, no presente, são

tratados temas

relacionados ao racismo.

- Pensar como um ensino

crí co pode contribuir

para desnaturalizar

prá cas racistas que são

tomadas como “natural”

no cotidiano.

Textos e slides adaptados de SPIELER, Paula et al.

Direitos humanos. FGV DIREITO RIO, 2012. p. 174-182.

Legislação:

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial.

Decreto nº 65.810/1969 (Promulga a Convenção

Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas

de Discriminação Racial).

Lei nº 7.716/1989 (crimes resultantes de preconceito

de raça ou de cor).

Lei nº 10.639/2003 (ins tui o estudo de História e

Cultura Afro-brasileira).

Lei Federal nº 12.288/2010 (ins tui o Estatuto da

Igualdade Racial).

Lei nº 12.990/ 2014 (reserva aos negros 20% das vagas

oferecidas nos concursos públicos).

AV4:

Questionário

com nove

questões

objetivas.

Atividade

individual/

100100

22/03/

a

28/03/

2021

8

5 Término do

2º

Semestre;

6º período

Racismo, história

e combate

- Entender os mecanismos

que informam e

conformam a

par cularidade da

racialização e do racismo

no Brasil.

Leitura do artigo Racismo e naturalização das

desigualdades: uma perspectiva histórica, da Profa.

Dra. Lucilene Rodrigues (IFCH/Unicamp, 2018).

Continuação

da AV4.

29/03/

a

04/04/

2021

8

Po n tu a çã o  d a s  Ati vi d a d e s  n o  Am b i e n te  Vi rtu a l  d e  Ap re n d i za ge m  Po n tu a çã o  d a s  Ati vi d a d e s  n o  Am b i e n te  Vi rtu a l  d e  Ap re n d i za ge m  G o o g l e  cl a s s ro o mG o o g l e  cl a s s ro o m 400 p o n to s400 p o n to s

As  ava l iações  são categorizadas  e pontuadas  da  seguinte maneira :

Ati vi d a d e s  On l i n e : Σ  Ati vi d a d e s  On l i n e : Σ  até 400 pontos , dos  quais :

Atividades  Colaborativas : Σ  Σ  até 200 pontos

Atividades  Individuais : Σ  Σ  até 200 pontos

O cá lculo para  a  obtenção da  nota  fina l  será  fei to através  da  média  ari tmética  das  notas  obtidas . Eventualmente, em comum acordo com a  turma,

a  menor nota  poderá  ser el iminada.

Mé d i a  = ( Σ  No ta s  vá l i d a s )  /  n ú m e ro  d e  n o ta s  vá l i d a sMé d i a  = ( Σ  No ta s  vá l i d a s )  /  n ú m e ro  d e  n o ta s  vá l i d a s

Jona ta s  Xa vi er  de SouzaJona ta s  Xa vi er  de Souza

Docente de História e Direitos Humanos

Subc omi s s ã o Loc a l  de Ac ompa nha mento da s  Ati vi da des  Nã o Pres enc i a i s  - Curs o Super i or  Tec nól ogo em Segura nç a  no Tra ba l hoSubc omi s s ã o Loc a l  de Ac ompa nha mento da s  Ati vi da des  Nã o Pres enc i a i s  - Curs o Super i or  Tec nól ogo em Segura nç a  no Tra ba l ho

Portaria nº 109/2020 - DG/PT/REITORIA/IFPB





PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: 7º Período Período: de 03 /02 a /17/ 03 /2021 = 7 semanas

Curso: Tecnólogo em Segurança no Trabalho

Componente Curricular: Libras Carga Horária:

6h/a ministradas 

1 síncrona

5 assícrona

 40h/a em AENPs

Professor(a): Aline de Fátima da Silva Araújo Frutuoso

Tópico Unidade 
(B/S)

Tema Objetivos Recursos 
didáticos  - 
pedagógicos

Instrumento 
de avaliação

Período Atividade Ind. 
(Pontuação)

CH (h/a)

1. Revisão: 

conceitos

da 

Libras; 

Datiloloi

a x 

alfabeto 

manual

2. O surdo 

na 

perspecti

va socio 

cultural e 

clínica.

2020.2 Tipos de Numerais;

 Alfabeto em Libras x 

datilologia;

Apresentação pessoal;

Quem é a Pessoa Surda;

O que é Libras;

• Reconhecer  os  conceitos  de 

pessoa  surda;  Mudo,  Surdo 

Mudo, Libras.

• Diferenciar datilologia de sinal 

soletrado;

• Aprender  e  utilizar  em 

diferentes  contextos a datilologia 

e numerais na Libras;

• Compreender e reconhecer 

aspectos da Cultura e da 

Língua de Sinais.

Vídeos-aulas; 

Apostila 

disponibilizada 

no Suap;

Uso do Google 

meet para Aula 

síncrona.

Dinâmica de 

apresentação:

Produção  em 

Vídeo;

Resumo 

crítico do 

vídeo;

03/02 a
09/02/20

21

Construção de 

um vídeo com 

apresentação 

pessoal em 

Libras –  

valendo até 50 
pontos

Resumo do 

vídeo  que 

ressalta os 

aspectos e 

conceitos da 

Libras e da 

pessoa surda

valendo até 50 
pontos

6h/a

3. Saudaç

ões em 

Libras;

4. Mitos 

das 

Língua 

de 

2020.2 Vocabulário referentes as 

Saudações ;

Sinais de diferentes 

contextos.

Mitos das Línguas de Sinais;

• Reconhecer as saudações em 

diferentes contextos;

• Utilizar palavras com a 

datilologia;

• Realizar a leitura de  texto com  

alguns mitos existente nas 

Vídeos-aulas; 

Apostila 

disponibilizada 

no Suap;

Uso do Google 

meet para Aula 

síncrona.

 Atividade 

em vídeos;

Atividade de 

perguntas e 

respostas;

10 a 

17/02/20
21

6h/a



Sinais
Línguas de sinais, baseado em 

Gesser(2012).



5.. Mitos das 
Línguas de 
Sinais;

6.Vocabulário 
dias da semana, 
mses do ano e 
verbos

7. Frases em 
Libras

2020.2 Discussão sobre as 
particularidades da língua de 
sinais e pessoa surda;

O uso do vocabulario dos 
dias da semana,meses do ano 
e verbos em diferentes 
contextos.

• Conhecer as particularidades  

nas línguas de sinais;

• Reconhecer as características 

da Libras;

• Sinais iconicos/arbitrarios

• Utilizar os sinais dos dias da 

semana,meses do ano e verbos 

em diferentes contextos;

• Aprender a utilizar as frases 

em contextos diversificados;

Vídeos-aulas; Produção  de 17 
a23/02/21

Atividade valento 

até 25 pontos
6h/a

Apostila vídeos
disponibilizada
no Suap;
Uso do Google
meet para Aula
síncrona.

8. Aspectos 
Línguistic
os:Fonolo
gia da 
Libras;

9. Estudo dos 
paramêtro
s;

10. Variação  
linguistica 
na Libras

11. Adjetivos 
e 
substantiv
os

2020.2 Configuração da mãos, Ponto 
de Articulação, Movimento, 
Orientação e Expressões não-
manuais;

Variação Linguística;

Leitura do texto :Aspectos 
Fonologicos Quadros(2004).

Adjetivos e substantivos em 
difernetes enunciados da 
Libras

• Conhecer os parâmetros da 
Libras;

• Diferenciar os tipos de variações 
linguísticas;

•  Utilizar Adjetivos e substantivos 
em diferentes enunciados na 
Libras.

Uso do Google 
Meet para 
atividades 
síncrona.

Vídeo aulas.

Mapa mental; 
Atividade 
escrita: 
Parâmetros da 
Libras.

24/02 a 

02/03/20
21

Construção de 
mapa mental 
acerca dos 
Parâmetros 
formacionais – 
valendo até 25 
pontos

6h/a

12. Artefatos 
culturais 
da pessoa 
surda;

13. Situações 
do 
cotidiano 
família e 
parentes;

2020.2 Diferença entre Comunidade e 
Cultura Surda; artefatos 
Culturais do povo surdo;

• Compreender e reconhecer 

aspectos da Cultura e da 

Comunidade Surda;

Uso do Google 
Meet para 
atividades 
síncrona.

Vídeo aulas.

Atividade:  
Pequenos Vídeos 
em Libras para 
tradução;

03/03 a 
09/03/20
21

Questionário no 
google 
classroom.

6h/a



    Identificar e classificar os 
artefatos culturais do povo surdo, 
tais como: experiência visual, o 
linguístico e a literatura surda, como 
elementos constitutivos da Cultura 
surda.

   Utilizar os sinais dos familiares e 
parentes em diferentes contextos;

Família - Vocabulário 
relacionado ao grau de 
parentesco, Fases da vida; e ao 
estado civil;

 14-Artefatos 

culturais da 

pessoa surda.

part 2

15.Tipos de 

Verbos

2020.2 Artefatos Culturais prt 2
Familiar;
Artes Visuais;
Vida social e esportiva
Materiais; politica.
Tipos de Verbos na Libras

Identificar e classificar os artefatos 
culturais do povo surdo, tais como: 
Artes Visuais, Vida social e 
esportiva,política e materias como 
elementos constitutivos da Cultura 
surda.
Identificar os diferentes tipos de 
verbos na Libras.

Vídeo aulas

Uso do googe 
meet para 
atividades 
síncrona.

Vídeos curtos

Resumo de 

Entrevista com a 

pessoa surda;

10/03 a 

16/03/2021

Questionário no 

Google Classroom.

6h/a

16- Revisão das 

temáticas 

anteriores..

2020.2 Saudações;
Dias da semana;
Meses do ano períodos do dia;
Verbos, substantivos e 
adjetivos.

Revisar os sinais em diferentes 

contextos;

Uso do Google 

Meet.

Atividade 

assícrona.

Elaboração de 

um vídeo.

Apresentação 

pessoal

17/03/2021 Elaboração de um 

vídeo. Valendo 
até 50 pontos

4h/a



Pontuação das Atividades Individuais  realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem

200 Pontos de atividades individuais 
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Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da aprovação:



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Campus Patos
BR 110, s/n, Alto da Tubiba, CEP 58700-000, Patos (PB)

CNPJ: 10.783.898/0006-80 - Telefone: None

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

PLANO INSTRUCIONAL

Assunto: PLANO INSTRUCIONAL

Assinado por: Aline Frutuoso

Tipo do Documento: Plano Instrucional

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Ostensivo (Público)

Tipo do
Conferência: Cópia Simples

Códi go Ver i fi c a dor :Códi go Ver i fi c a dor :

Códi go de Autenti c a ç ã o:Códi go de Autenti c a ç ã o:

Documento assinado eletronicamente por:

Al i ne de Fa ti ma  da  Si l va  Ara uj o Frutuos oAl i ne de Fa ti ma  da  Si l va  Ara uj o Frutuos o , PROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI COPROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI CO , em 09/03/2021 18:05:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/03/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou

acesse https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

187458

d526325c6b

Cópia  de documento digi ta l  impresso por HANNE BAKKE (1865213) em 09/07/2021 14:35.

Página  1 de 1

http://localhost:8002/#


PLANO INSTRUCIONAL 

 

 

TURMA: P6 DO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - IFPB – Campus Patos  
 

 

 PERÍODO: 2020.2 
 

CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTAÇÃO – 6º PERÍODO 
 

 

CARGA HORÁRIA (100%):  40h 

 
 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA 
 

 

 

TÓPI

CO 
UNIDADE TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CH PROFESSOR 

1 
1º e 2º 

Semestre 

Ambientação com 
os alunos na 

plataforma remota 

 

Revisão das aulas 

presenciais já 

registradas no SUAP 
 

 
 

 

• Interagir com os alunos 

remotamente 

• Entender dificuldades e 

desafios na aprendizagem 

• Fazer overview dos 

assuntos já lecionados em 

modo presencial 
 

- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 
 

Lista de questões, 

questionários 

Assíncrona  

01/02/2021 
a 

05/02/2021 

  100 8h Leandro 

2 
1º e 2º 

Semestre 

Ruído 
ocupacional 

 

NHO 01 
 

• Conhecer formas de avaliação 

qualitativa e quantitativa de ruído 

ocupacional 

• Apresentar equipamentos e 

métodos de avaliação do agente 

de risco ruído 

• Método dos efeitos combinado 

conforme anexo I da NR-15 

• Dosimetros e decibelímetros: 

diferenças, aplicação e utilização 

• Interpretação de dados e 

parâmetros para tomada de 

decisão / Controle de risco 

- Apresentação da NHO e 
procedimentos técnicos  

- Livro digital 

- Apresentação de slides e 
interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 

 

Atividade prática 

com cálculo de nível 
de pressão sonora 

utilizando método 

dos efeitos 
combinados 

08/02/2021 
a 

12/02/2021 

100 - 8h Leandro 



3 
1º e 2º 

Semestre 

Avaliação de riscos 
químicos 

 

Calibradores, 
amostradores, 

cassetes, tubos 

colorimétricos e 
bombas de 

amostragem 

• Conhecer sobre a dinâmica e 

método de avaliação de riscos 
químicos 

• Verificar métodos, acessórios e 

equipamentos 

- Videoaula 

- Apresentação de slides e 
interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 

 

Mapa Mental 

15/02/2021 
a 

19/02/2021 

- 100 8h Leandro 

4 
1º e 2º 

Semestre 

Instrumentação e 

Higiene 
Ocupacional pra os 

demais agentes de 
riscos 

 
 

• Avaliação de calor, vibração e 

demais agentes ambientais 

qualitativos e quantitativos 

- Videoaula 

- Pesquisas 
- Apresentação de slides e 

interação com os alunos 
via chat/áudio/vídeo 

 

Lista de exercícios 

22/02/2021 
a 

26/02/2021 

- 100 8h Leandro 

5 
1º e 2º 

Semestre 

Equipamentos de 

medição 

• Equipamentos de HO 

• Relatórios 

• Interpretação de dados 

• Níveis de referência 

- Videoaula 

- Apresentação de slides e 
interação com os alunos 

via chat/áudio/vídeo 

 

Lista de exercícios 

01/03/2021 
a 

05/03/2021 

- 100 8h Leandro 

 

Pontuação das Atividades Individuais realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Google sala de aula  100 pontos 

Pontuação das Atividades Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Google sala de aula  100 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL  200 pontos 
** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
 

 

 

 

As avaliações serão categorizadas e pontuadas da seguinte maneira:  

    

•  Atividades Online: Σ até 100 pontos, dos quais: 

➢ Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos 

➢  Atividades Colaborativas (AC): Σ até 100 pontos  

 

O cálculo para a obtenção da Média do Curso é feito da seguinte maneira:  

  

         Média= Σ (AI + AC) / 4 

 



 

 

Assinatura do Docente: 

 

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

Local/Data da Aprovação: 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: Período: 7

Curso: Tecnólogo Segurança do Trabalho

Componente Curricular: Segurança dos serviços de saúde Carga Horária (% a definir):800h 100 %

Professor(a): Manuela Carla de Souza Lima Daltro

09/11-13/11 16/11-20/11 23/11-27/11 30/11-04/12 14/12-18/12 21/12-25/12 28/12-01/01

1 Semes-

tre

1 Ambientação ao

novo formato e

apresentação da

nova proposta e

revisão

Apresentação da

Disciplina e do

Método de

Ensino

Power point Participa-

ção na

aula com

perguntas

e

comentá-

rios sobre

o tema

25/03/21 - - 1h

2 Semes-

tre

2 NR 32 Identificar o
objetivo e
campo de
aplicação

da NR 32

Power point Participa-

ção na

aula com

perguntas

e

comentá-

rios sobre

o tema

25/03/21 - - 1h

3 Semes-

tre

- NR 32 Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

Resolução

desafio

25/03/21 0,4 - 3h



de livro

4 Semes-

tre

- NR 32 Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

25/03/21 0,4 - 3h

5 Semes-

tre

3 Equipamentos de

proteção individual e

coletiva

Elencar

quais EPIs e EPCs 

devem ser

utilizados de acor

do com o

nível de biosse-

gurança do

ambiente.

Power point - 01/04/2021 - - 2h

6 Semes-

tre

- Equipamentos de

proteção individual e

coletiva

Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

de livro

Resolução

desafio

01/04/2021 0,4 - 3h

7 Semes-

tre

- Equipamentos de

proteção individual e

coletiva

Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

01/04/2021 0,3 - 3h

8 Semes-

tre

4 Métodos
de limpeza, desin-

Descrever os

processos

de limpeza de a

Power point - 08/04/21 - - 2h



fecção e esterili-
zação
de materiais
laboratoriais 
e hospitalares

mbientes

laboratoriais e h

ospitalares.

9 Semes-

tre

- Métodos
de limpeza, desin-

fecção e esterili-
zação
de materiais
laboratoriais 
e hospitalares

Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

de livro

Resolução

desafio

08/04/21 0,4 - 3h

10 Semes-

tre

- Métodos
de limpeza, desin-

fecção e esterili-
zação
de materiais
laboratoriais 
e hospitalares

Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

08/04/21 0,3 - 3h

11 Semes-

tre

5 CME Correlacionar a
prática

nas CME com a
NR 32

Power point - 15/04/21 - - 2h

12 Semes-

tre

- CME Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

Resolução

desafio

15/04/21 0,4 - 3h



de livro

13 Semes-

tre

- CME Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

15/04/21 0,3 - 3h

14 Semes-

tre

6 Doenças ocupacio-

nais por agentes bio-

lógicos, conduta e

normas de

biossegurança (HIV

e Hepatite B)

Reconhecer a

importância de

adotar medidas

de biossegurança

para utilização de

materiais

perfurocortantes

e/ou biológicos

Power point - 22/04/21 - - 2h

15 Semes-

tre

- Doenças ocupacio-

nais por agentes bio-

lógicos, conduta e

normas de

biossegurança (HIV

e Hepatite B)

Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

de livro

Resolução

desafio

22/04/21 0,4 - 3h

16 Semes-

tre

- Doenças ocupacio-

nais por agentes bio-

lógicos, conduta e

normas de

biossegurança (HIV

e Hepatite B)

Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

22/04/21 0,3 - 3h

17 Semes-

tre

8 Arquitetura
em saúde e a
RDC 50

Reconhecer a
legislação
vigente a
respeito de

Power point - 29/04/21 - - 2h



arquitetura para
serviços de
saúde,
destacando a
RDC 50.

18 Semes-

tre

- Arquitetura
em saúde e a
RDC 50

Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

de livro

Resolução

desafio

29/04/21 0,4 - 3h

19 Semes-

tre

- Arquitetura
em saúde e a
RDC 50

Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

29/04/21 0,3 - 3h

20 Semes-

tre

9 Resíduos sóli-
dos de
serviços de
saúde e
regulamenta-
ção

Apresentar os
aspectos
históricos, legais
e normativos

dos resíduos sól
idos de serviços

de saúde..

Power point - 06/05/21 - - 2h

21 Semes-

tre

- Resíduos sóli-
dos de
serviços de
saúde e
regulamenta-
ção

Buscar do aluno

a capacidade de

resolver desafio

relacionado ao

assunto

Atividade no

contexto de

desafio

juntamente com

leitura capítulo

de livro

Resolução

desafio

06/05/21 0,4 - 3h



22 Semes-

tre

- Resíduos sóli-
dos de
serviços de
saúde e
regulamenta-
ção

Revisar

elementos

ofertados em

aula síncrona e

leitura do

capítulo

Exercitando

juntamente com

vídeos e leitura

complementar

Resolução

da

atividade

06/05/21 0,3 - 3h

23 Semes-

tre

- vacinação em

trabalhadores da

saúde

Apresentar os
aspectos
históricos, legais
e normativos da
vacinação em
trabalhadores da

saúde.

Power point 13/05/21 - - 6h

24 Semes-

tre

- Avaliação Avaliar os

discentes de

acordo com os

conteúdos

expostos

Atividade

assíncrona (será

aberta e

encerrada

remotamente)

Questioná-

rio

contextua-

lizado

20/05/21 5,0 - 6h

25 Semes-

tre

- reposição Avaliar discentes

que fizerem jus à

reposição

Atividade

assíncrona (será

aberta e

encerrada

remotamente)

Questioná-

rio

contextua-

lizado

27/05/21 - - 6h

Semes-

tre

- Final Avaliar discentes

que fizerem jus à

final

Atividade

assíncrona (será

aberta e

encerrada

remotamente

Questioná-

rio

contextua-

lizado

03/06/21 6h

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 10 pontos, sendo 5,0 de atividades semanais e 5,0 da avaliação final

**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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