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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Bacharelado em Administração 

DISCIPLINA: GESTÃO DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0119 

PRÉ-REQUISITO: Saúde e Trabalho; Gestão Ambiental; Administração da produção: Operações de 

Manufaturas e Serviços 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x ]   Optativa [   ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 80h /a PRÁTICA: 0 EaD: AENP’s* 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Taline Regina Pereira Cabral 

EMENTA 
 

Conceitos e legislação aplicada a Saúde e Segurança do Trabalho; Mapeamento de riscos Ocupacionais; Atividades 

Insalubres e Perigosas; Programas de Saúde e Segurança do trabalho; Gerenciando a Saúde e a Segurança do 

Trabalho. Normas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 

Trabalho (OHSAS 18001): Requisitos Gerais, Política, Planejamento, Implementação e Operação, Verificação, e 

Análise Crítica pela Direção. 

OBJETIVOS 
 

Geral 

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre os conceitos aplicados à saúde e segurança do trabalho na gestão das 

empresas e propiciar o 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. 

Específicos 

• Promover o conhecimento necessário para a identificação e avaliação dos riscos e perigos constantes no 

ambiente e nas atividades cotidianas do trabalho, buscando sempre a postura preventiva.  

• Oferecer condições e informações para o aluno desenvolver uma consciência crítica quanto à saúde e 

segurança do trabalho.  

• Levar o conhecimento das principais medidas de proteção do trabalhador, bem como seus direitos e 

deveres em saúde e segurança do trabalho. 

•  Promover o conhecimento e aplicação da Norma de Gestão da Saúde e Segurança (OHSAS 18001) nas 

empresas, visando focar o papel do gestor na difícil missão de evitar - ou pelo menos minimizar - as 

ocorrências que normalmente resultam em lesões e acidentes que prejudicam o bem-estar dos 

funcionários, comprometem a segurança dos postos de trabalho e reduzem a produtividade da empresa. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 UNIDADE 1  

Conceitos introdutórios sobre saúde e segurança do trabalho 

Conceitos e legislação aplicada a Saúde e Segurança do Trabalho  

Mapeamento de riscos ocupacionais 

30h 

AENPs* 

 

2 UNIDADE 2 

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (Norma OHSAS 18001): Requisitos 

Gerais, Política, Planejamento, Implementação, Operação e Verificação e Análise Crítica 

pela Direção  

40h 

AENPs* 

 

 

*Obs: Resolução 29/2020 (CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB) regulamenta as Atividades de Ensino não presencial (AENPs) por 
ocasião do estado de pandemia. Atividades realizadas no ambiente remoto Google Sala de Aula (AVA). 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A construção das competências discentes será facilitada por meio de estratégias de ensino-aprendizagem ativas em 

sala de aula remota, seguindo as diretrizes de AENPs, estimulando a participação e interação por meio de: 

• Aulas expositivo-dialogadas remotas, com o uso de slides, vídeos, estudos de casos, entrevistas e exemplos 

práticos.  

• Aulas invertidas: leitura prévia de textos e artigos, pesquisas/entrevistas, exercícios dirigidos, estudos de casos, 

vídeos no Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA), seguidos de debates.  

• Apresentações em formato multimídia de trabalho de campo.  

• Criação de redações colaborativas. 

• Interação em ambientes virtuais: criar grupos em redes sociais. 

• Utilização da plataforma Google Sala de Aula (AVA). 
 

• Proposta de Interdisciplinaridade (Tratar os conteúdos inerentes a disciplina ofertada e o e contemplar o que há de 

comum entre outras disciplinas no âmbito do currículo, a exemplo; Saúde e Trabalho, Gestão ambiental e Gestão da 

Qualidade e Administração da Produção (Importância dos conteúdos estudados com o antes, o durante e o depois, no 

âmbito da matriz curricular e o perfil do egresso proposto). 

• Proposta de transversalidade: as aulas serão pautadas na discussão de assuntos aplicáveis à realidade prática de 

empresas (preferencialmente brasileiras/locais), contemplando a interpretação crítica de temas ligados ao trabalho. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[  ] Quadro    [  ] Equipamento de Som 

[  ] Projetor    [  ] Laboratório 

[ x ] Vídeos/DVDs   [  ] Softwares:  

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links [ x ] Outros: AVA, notebook, câmera de vídeo 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

As estratégias de avaliação e seu percentual no contexto do desempenho máximo serão tornados públicos na 

primeira semana de aula, juntamente com a explanação do plano de disciplina. 

A avaliação será somativa e ocorrerá semanalmente (exceto primeira e última semanas), com a conjugação de 

diferentes atividades (individuais e colaborativas) que, finalizadas, possam atingir a nota máxima 100 pontos. 

Haverá bonificação (ponto extra) para participação nas aulas síncronas ou na resolução de atividades extras 

propostas. 

As avaliações se darão por meio de: 

• Listas de Exercícios de múltipla escolha. 

• Produção textual sobre trabalho investigativo de campo. 

• Apresentação oral, em forma de vídeo, de resultado de trabalho de campo. 
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