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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Higiene e Segurança do Trabalho 
Série/Período: 4º semestre  
Carga Horária: 33 h/r (40 aulas) 
Docente Responsável: 
 

EMENTA 
· Introdução à higiene e segurança do trabalho (HST). Acidentes e doenças de trabalho: 

definições, custos, situação brasileira e mundial. Legislação brasileira. Higiene do 
trabalho: agentes físicos, químicos e biológicos. Segurança do trabalho: em serviços 
com eletricidade, em máquinas e ferramentas. Proteção contra incêndio e explosões. 
Ergonomia no posto de trabalho. Participação do trabalhador no controle de riscos. 

 

OBJETIVOS 
Geral 

Permitir ao aluno a compreensão e a importância da Higiene e da Segurança do 
Trabalho nas diversas áreas técnicas, visando sua aplicação na atividade profissional. 

 
 

Específicos 

· Capacitar o aluno na prevenção de acidentes do trabalho, ressaltando as 
problemáticas psicológicas, curativas e econômicas deles decorrentes;  

· Conscientizar o aluno sobre a importância da aplicação da ergonomia e da higiene 
no ambiente de trabalho. 

· Conscientizar o aluno sobre riscos ocupacionais inerentes a sua profissão. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

· Evolução da HST 
· Principais conceitos e definições de HST 
· Legislação específica (OIT, NRs) 
· Acidentes de Trabalho 

UNIDADE II – HIGIENE DO TRABALHO 
· Riscos ambientais: Físicos, Químicos e Biológicos 
· Identificação, Avaliação e Controle dos Riscos 

UNIDADE III – SEGURANÇA NO TRABALHO 
· Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade 
· Segurança em Máquinas e Equipamentos (Caldeira, Máquinas Operatrizes, 

Fornos, etc.) 
· Prevenção e combate a incêndios 

UNIDADE III – NOÇÕES BÁSICAS ERGONOMIA 
· Ergonomia física, cognitiva e organizacional 
· Conforto Ambiental 
· Boas práticas em ergonomia aplicadas a postos de trabalho com computador 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

· Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a participação do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos de verificação 
da aprendizagem. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

· Sala, quadro, pincel, datashow, apostilas, vídeos, instrumentos de medição (para 
aulas práticas). 

 

PRÉ-REQUISITOS 
Sem pré-requisitos. 
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