
 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso Técnico de Nível Médio 
Integrado em Segurança do Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilhéus - BA, Outubro de 2012 
 
 
 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
2

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PLANO DE CURSO PARA: 
 
Habilitação:               Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Carga horária:                       4212h/a 
 
Estágio:                                     120 h 
 
Carga horária Total:              4332 h/a  
 
 
 

 
Nome da Unidade: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA - CAMPUS ILHÉUS 

Endereço:  Rodovia Ilhéus-Itabuna S/N BR 415 Bairro Vila Cachoeira  

Cidade / UF / CEP: ILHÉUS / Bahia / 45.653- 000 

Telefax:  (73)9911- 9472 / 9911- 8698 

E-mail:  dgilheus@ifba.edu.br 

Eixo tecnológico:  Segurança 

 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
3

 

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 
 

 
 
 

AURINA OLIVEIRA SANTANTA 
Reitora 

 
 
 

LYBIA ROCHA DOS SANTOS 
Pró-reitora de Ensino 

 
 
 

JOSÉ ROBERTO NUNES COSTA 
Diretor Geral do Campus Ilhéus 

 
 
 

ROSEANE SANTOS BATISTA LEITE 
Diretora de Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
4

 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
 
 

REITORA 
AURINA OLIVEIRA SANTANA 

 
 

DIRETOR GERAL DO CAMPUS 
JOSÉ ROBERTO NUNES COSTA 

 
 

DIRETORA DE ENSINO 
ROSEANE SANTOS BATISTA LEITE 

 
 

DIRETOR ADMINISTRAÇÃO E PLAMEJAMENTO 
MOACIR SANTOS DE SANTANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO: 
 

GIRLENE ECIO DAMASCENO DIAS 
ROSEANE SANTOS BATISTA LEITE 

 
 

 
 
 

EQUIPE DE REVISÃO: 
GIRLENE ECIO DAMASCENO DIAS 

MAYANA LEANDRA SOUZA DOS SANTOS 
SIMONE MARIA SOUSA DE PAULA 

 
 
 
 

 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
5

  

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO         06 

2. CARACERIZAÇÃO/JUSTIVICATIVA/OBJETIVOS     06 

2.2.   CARACTERIZAÇÃO/JUSTIFICATIVA     06 

2.2.   OBJETIVO GERAL        11 

2.3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS      11 

3. REQUISITOS DE ACESSO        12 

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO    14  

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR       18 

5.1. ESTRUTURA CURRICULAR 18 

5.2. MATRIZ CURRICULAR 22 

5.3. EMENTÁRIO         23 

                  5.3.1. EMENTAS DA 1ª SÉRIE                                                               23 

                  5.3.2. EMENTAS DA 2ª SÉRIE                                                               40 

                  5.3.3. EMENTAS DA 3ª SÉRIE                                                               58 

                  5.3.4. EMENTAS DA 4ª SÉRIE                                                               76 

6. PRÁTICA PROFISSIONAL          94 

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E CERTIFICAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES      94 

         7.1. DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS      95 

8. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM        96 

8.1. DOS CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO    98 

8.2. DOS CONSELHOS DE CLASSE E DE CURSO                               99 

9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS       106 

10. ACERVO BIBLIOGRÁFICO       109 

11. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO    109 

12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS       111 

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS      111 

 

 

 
 
 
 
 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
6

 
 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente documento trata do Plano do Curso Técnico em Segurança 

do Trabalho integrado ao Ensino Médio, incluído no Eixo Tecnológico 

Segurança. Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios 

norteadores da LDB nº 9394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e 

referenciais curriculares que norteiam a Educação Profissional e o Ensino 

Médio no sistema educacional brasileiro, Decreto 5154/2004, Parecer 

CNE/CEB 39/2004, Resolução CNE/CEB 04/99 e Resolução CNE/CEB 

01/2005; bem como nos documentos que versam sobre integralização destes 

dois níveis de ensino que tem como pressupostos a formação integral do 

profissional-cidadão.  

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO / JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 
2.1. CARACTERIZAÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

 

O presente curso vai garantir ao estudante a possibilidade de ingressar 

no mercado do trabalho como Técnico em Segurança do Trabalho e ao mesmo 

tempo oportunizará a continuidade de estudos em níveis mais elevados do 

ensino, já com uma profissão que poderá servir de suporte financeiro na 

manutenção desses estudos, além de desenvolver habilidades e competências 

que poderão auxiliar no desenvolvimento de aprendizagens em outras áreas.   

 

O Ensino Médio atende os objetivos de terminalidade da Educação 

Básica, e busca a “consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental” visando “a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania do educando, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade a novas condições de ocupação, buscando o aprimoramento como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico.” O Ensino Profissional Técnico tem como 

objetivo além da “formação geral do educando para o trabalho”, a preparação 

para o exercício de profissões técnicas. Neste sentido, são 

intercomplementares e serão tratados, nesta proposta, de forma integrada, 

relacionando teoria e prática no ensino de cada disciplina. 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia enquanto 

instituição que atua na oferta de educação profissional exerce papel 

fundamental frente às mudanças que vem acontecendo no mundo 

contemporâneo, colaborando com a sociedade no sentido de formar pessoal 

qualificado para suprir as demandas geradas pelo mercado de trabalho. 

 

O mercado de trabalho, a partir da década de 90, vive momentos de 

grandes transformações, impulsionado por novas demandas da sociedade, 

pelas transformações aceleradas e pelos avanços tecnológicos. Vivemos hoje 

em uma sociedade onde a Segurança é direito conquistado pelos 

trabalhadores em todas as organizações. 

 

As novas tendências do mercado de trabalho, em seus variados 

setores, alavancam cada vez mais a área de Segurança como atividade de 

apoio à maioria do setor produtivo. Com isso é grande a necessidade da 

inclusão do indivíduo como ser atuante e capaz de atender a essas 

necessidades e tendências mundiais. 

 

É fato o destaque dado ao Brasil no que concerne à incidência de 

doenças ocupacionais e ao número de acidentes de trabalho. As estatísticas 

comprovam essa condição desfavorável e que nos coloca, sistematicamente, 

entre os países que mais registram acidentes de trabalho no mundo. Posição 

que poderia ser  pior se todos os acidentes ocorridos fossem notificados e se o 

universo de trabalhadores alcançados pelas estatísticas não estivesse aquém 

da força de trabalho realmente existente no país.  
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Em 2007, foram registrados, segundo o Código da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE da Previdência Social – 653.090 

acidentes e doenças do trabalho, entre os trabalhadores assegurados da 

Previdência Social. Observem que este número, alarmante, não inclui os 

trabalhadores autônomos (contribuintes individuais) e as empregadas 

domésticas. Estes eventos provocam enorme impacto social e econômico 

sobre a saúde pública no Brasil. Entre esses registros contabilizou-se 20.786 

doenças relacionadas ao trabalho, e parte destes acidentes e doenças tiveram 

como conseqüência o afastamento das atividades de 580.592 trabalhadores 

devido à incapacidade temporária (298.896 até 15 dias e 281.696 com tempo 

de afastamento superior a 15 dias), 8.504 trabalhadores por incapacidade 

permanente e o óbito de 2.804 cidadãos. 

 

Ainda em 2007, além dos casos de notificação destes eventos 

contabilizados mediante CAT (514.135 acidentes e doenças do trabalho), a 

Previdência Social reconheceu mais 138.955 casos. Isto significa um 

acréscimo no reconhecimento de eventos como de natureza acidentária da 

ordem de 21,28%. 

 

Para termos uma noção da importância do tema saúde e segurança 

ocupacional basta observar que no Brasil, em 2007, ocorreu cerca de 1 morte a 

cada 3 horas, motivada pelo risco decorrente dos fatores ambientais do 

trabalho e ainda cerca de 75 acidentes e doenças do trabalho reconhecidos a 

cada 1 hora na jornada diária. Em 2007 observamos uma média de 31 

trabalhadores/dia que não mais retornaram ao trabalho devido a invalidez ou 

morte. 

 

O cenário da região cacaueira da Bahia, onde o IFBA – Campus Ilhéus 

está instalado não é diferente da realidade do país.  O Campus Ilhéus fica 

localizado na cidade de Ilhéus-BA, na rodovia BR-415, entre os municípios de 

Ilhéus e Itabuna, desta forma, o Instituto atenderá principalmente a estudantes 

oriundos destes dois municípios. Cabe ressaltar que na região cacaueira, 
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existem vários municípios menores próximos das cidades de Ilhéus e Itabuna, 

na qual o Instituto poderá exercer influência. De acordo com o censo 2010, os 

municípios de Ilhéus e Itabuna possuem cerca de 400.000 habitantes. 

 

A história de Ilhéus remonta a época das capitanias hereditárias e sua 

economia se destaca pela agricultura, na produção de cacau. Na indústria 

Ilhéus se destaca por ser um Pólo de Informática, com várias indústrias de 

equipamentos de tecnologia, em destaque para a Positivo Informática (maior 

fabricante de computadores pessoais do país), Gertec, Daten, entre outras 

empresas. Além das indústrias relacionadas à área de Informática e 

Tecnologia, a cidade possui um distrito industrial, com várias indústrias para 

manuseio e transformação do cacau, como destaque a Cargill e a Joanes 

Industrial.  

 

Ilhéus também se destaca no setor de serviços relacionados a 

transporte. A cidade possui um aeroporto que recebe vôos nacionais de todas 

as regiões do país e um porto, que exporta principalmente produtos como 

cacau, soja, níquel, etc. 

 

A economia Ilheense está prevista para crescer ainda mais com a 

implantação do Complexo Intermodal Porto Sul, que abrigará um grande 

complexo logístico na região, com Porto, Aeroporto Internacional e a Ferrovia 

de Integração Leste-Oeste. Além disto, está em processo de implantação, na 

cidade, uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE). 

 

Merece ainda destacar que a cidade está situada em uma das regiões 

turísticas da Bahia, apresentando uma ótima infra-estrutura hoteleira e 

agências de turismo. A cidade é portão de entrada para destinos muito 

procurados como Itacaré, Barra Grande, Canavieiras, Ilha de Comandatuba e a 

própria cidade de Ilhéus, que recebe um grande volume de turistas regionais, 

nacionais e estrangeiros. 
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O município de Itabuna, juntamente com Ilhéus forma um centro 

regional de comércio, indústria e serviços. Nos últimos anos, Itabuna tem se 

destacado pelo forte comércio local e grandes redes varejistas e atacadistas 

tem se instalado no município, como Atacadão, Makro, Hiper Bom Preço, Lojas 

Americanas, Riachuelo, C&A, Marisa, entre outros. A cidade é um importante 

entreposto comercial do estado situado às margens da BR-101. Itabuna 

também se destaca industrialmente, com pequenas indústrias locais e grandes 

indústrias nacionais, como a Nestlé, Penalty e Triffil. 

 

No setor de serviço, merece destaque a Educação e Saúde. A cidade 

oferece oportunidades desde a Educação básica até o Ensino superior. Possui   

um campus de uma das maiores Universidades do Sistema Estadual de 

Ensino, a Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. E, na saúde, 

apresenta uma boa rede hospitalar, tendo  um hospital de base  que atende a 

toda região. Isso torna a cidade um dos melhores centros educacionais e de 

saúde do interior do estado.  

 

Os municípios de Ilhéus e Itabuna, também possuem vários órgãos e 

empresas públicas, tais como: Petrobras, Infraero, CEPLAC, Polícia Federal, 

Receita Federal, INSS, Bancos Públicos, dentre outros. 

 

É preciso ressaltar que todas as empresas com mais de 100 

empregados e de grau de risco 3, e com mais de 500 empregados e graus de 

risco 1 e 2, devem contratar Técnico de Segurança do Trabalho. Dada a 

grande concentração de empresas desse porte ou maior, em Ilhéus, Itabuna e 

região, supõe-se a necessidade de formação contínua deste profissional. 

 

Apesar da importância econômica da região, a oferta da Educação 

Profissional ainda é pequena, sendo formada por escolas particulares de 

Ensino Técnico e instituições que compõem o sistema S, como o SESI/SENAI 

existentes em Itabuna e Ilhéus.. O IFBA – Campus Ilhéus é a primeira 

Instituição Pública Federal de Ensino implantada entre os municípios de Ilhéus 

e Itabuna. 
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2.2. OBJETIVO GERAL 
 
 

  

Este Curso Técnico em Segurança no Trabalho integrado ao Ensino 

Médio, ofertado pelo Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus, cumprirá três 

finalidades complementares, de forma simultânea e integrada, nos termos do 

projeto pedagógico da instituição, garantindo para tal os componentes 

curriculares referentes a essas três finalidades: preparação para o mundo do 

trabalho, preparação para a constituição da cidadania plena e oportunidade de 

continuidade em outros níveis mais elevados de ensino, do início ao fim do 

curso. Objetiva formar Técnicos em Segurança no Trabalho para atender à 

solicitação de qualificação e formação básica de pessoas nesta área, 

alavancando o comércio e a indústria regional, gerando mão-de-obra 

qualificada, podendo proporcionar a criação novos postos de trabalho, novos 

empregos, melhoria na qualidade dos serviços prestados, atuando na 

resolução dos problemas locais, e aumentando as possibilidades de 

manutenção das pessoas em suas cidades, contribuindo na diminuição da 

migração para outros lugares com melhor infra-estrutura. 

 

Ainda, vale lembrar que, no Ensino Médio a formação do estudante deve 

visar à aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a 

capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. 

 

           

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Possibilitar a compreensão do significado das ciências, das letras e das 

artes e do processo de transformação da sociedade e da cultura, em 

especial as do Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades 

necessárias ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. 
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 Promover o domínio dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos 

que presidem a produção moderna de bens materiais, sociais e 

simbólicos, serviços e conhecimentos, tanto em seus produtos como em 

seus processos, de modo a ser capaz de relacionar a teoria com a 

prática e de desenvolver a capacidade da flexibilização para agir frente 

as novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

 
 Qualificar técnicos com uma visão e uma postura humanística, cultural e 

mercadológica, capazes de atuar no planejamento, na programação e 

na liderança de uma equipe de forma autônoma; 

 
 Formar profissionais para atuar no mercado de trabalho globalizado, a 

fim de conceber e implementar os novos serviços num mercado que se 

apresenta cada vez mais dinâmico, competitivo e aberto; 

 
 Possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades, de forma 

plena e inovadora tais como; capacidade de raciocínio, flexibilidade, 

iniciativa, criatividade, pensamento crítico, capacidade de visualização e 

resolução de problemas; 

 
 Formar profissionais capazes de pensar de forma sistêmica e criativa 

que possam adaptar-se às mudanças sociais e tecnológicas. 

 
 Atender a demanda do mundo do trabalho formando pessoas 

competentes em planejamento e execução de medidas de prevenção. 

 
 
 

3. REQUISITOS DE ACESSO 

  
O acesso ao Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao 

Ensino Médio dar-se-á da seguinte forma:  

 

3.1. Processo de seleção 
 
O ingresso no Curso Técnico Integrado em Segurança do Trabalho 

dar-se-á por meio de processo seletivo, para estudantes que tenham concluído 
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o Ensino Fundamental (8ª série/9º ano) e será divulgado através de edital 

público, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo, 

além do número de vagas oferecidas. 

 

O Processo Seletivo para acesso regular ao curso será oferecido uma 

vez ao ano, podendo selecionar turmas para entradas no início e no meio do 

ano, e obedecerá aos trâmites de todos os cursos técnicos do IFBA segundo 

critérios institucionais, objetivando apreciação das competências e habilidades 

que os candidatos deverão possuir como egressos do Ensino Médio. 

 

A distribuição de vagas obedecerá ao disposto na Resolução nº 10 de 

1º de junho de 2006 que estabelece o sistema de reserva de vagas nos 

processos seletivos da instituição, conforme texto da resolução transcrito 

abaixo. 

 
Art. 1º Estabelecer o sistema de reserva de vagas, cotas para afro 

descendentes, indígenas e índios descendentes, nos processos seletivos 
para ingresso nos cursos oferecidos pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Bahia ( IFBA). 

 
Art. 2º Haverá reserva de vagas em todos os cursos do CEFET-

BA, (IFBA) a serem preenchidas conforme estabelecido neste Artigo. 
 
Parágrafo Único 50% (cinqüenta por cento) das vagas de cada 

curso serão preenchidas na seguinte ordem de prioridade: 
 
a) cursos superiores: estudantes que tenham cursado todo o 

ensino médio na Escola Pública, sendo que, desses, pelo menos 60% 
(sessenta por cento) de estudantes que se declarem afro-descendentes, de 
acordo com a classificação do IBGE, 5% (cinco por cento) de estudantes 
que se declarem índios e índios descendentes e 35% para os demais; 

 
b) cursos técnicos subseqüentes ao Ensino Médio: estudantes que 

tenham cursado todo o ensino médio na Escola Pública, sendo que, desses, 
pelo menos 60% (sessenta por cento) de estudantes que se declarem afro-
descendentes, de acordo com a classificação do IBGE, 5% ( cinco por 
cento) de estudantes que se declarem índios e índios descendentes e 35% 
para os demais; 

 
c)ensino médio, PROEJA, técnico integrado ao Ensino Médio: 

estudantes que tenham cursado da 5ª a 8ª série do ensino fundamental na 
Escola Pública, sendo que, desses, pelo menos 60% (sessenta por cento) 
de estudantes que se declarem afro descendentes, de acordo com a 
classificação do IBGE, 5% ( cinco por cento) de estudantes que se declarem 
índios e índios descendentes e 35% para os demais; 

 
d)Nas unidades de Eunápolis e de Porto Seguro,por estarem 

situadas em uma região com características étnicas,dos 50%(cinqüenta por 
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cento) das vagas reservadas,30%(trinta por cento)será destinado para 
estudantes de Escolas públicas que se autodeclaram afro descendentes,de 
acordo com a classificação do IBGE,30%(trinta por cento)será destinado 
para estudantes de Escola Pública que se autodeclaram índios e índios 
descendentes e 40%9quarenta por cento) será destinado para  os demais 
estudantes oriundos de Escola Pública; 

 
e) no caso de não preenchimento dos 50% (cinqüenta por cento) 

das vagas reservadas em conformidade com os critérios estabelecidos nas 
alíneas antecedentes, as vagas remanescentes desse percentual, serão 
preenchidas por estudantes provenientes das escolas particulares que se 
declarem afro-descendentes, índios e índios descendentes. 

 
Art. 3º Os 50% (cinqüenta por cento), referentes às vagas não 

reservadas, bem como as vagas reservadas eventualmente não 
preenchidas nos termos desta Resolução, serão ocupadas por candidatos 
de qualquer etnia e procedência escolar, selecionados, exclusivamente, 
pelo critério de desempenho acadêmico nas provas de Vestibular/Seleção. 

 
Art. 4º A classificação quanto à procedência dos candidatos, se de 

escola pública ou privada e, ainda, quanto à etnia decorrerá das 
declarações destes no formulário de inscrição no Vestibular/Seleção, feitas 
de forma irrevogável. 

 
§ 1º Perderá o direito à vaga e à matrícula o candidato 

selecionado, se no ato da matrícula ou posteriormente, em qualquer época, 
for constatada a falsidade das declarações. 

 
§ 2º O candidato, que não declarar expressamente a natureza da 

escola de origem, não será incluído na reserva de vagas, conforme a 
presente Resolução. 

 
Art. 5º A seleção final dos candidatos será feita até o limite das 

vagas oferecidas para cada curso, pela ordem decrescente do escore global 
de cada candidato, atendida a reserva de vagas estabelecida nesta 
Resolução. 

 
Art. 6º Os candidatos terão que apresentar, quando da matrícula 

no CEFET-BA, documento que comprove a escola de origem. 
 
Art. 7º A ordem de classificação geral dos candidatos no 

Vestibular/Seleção obedecerá, exclusivamente, aos critérios de 
desempenho acadêmico nas provas. 

 
Art 8º A ordem de seleção e convocação dos primeiros 

classificados, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), obedecerá, 
exclusivamente, aos critérios de desempenho acadêmico nas provas. 

 
Art 9º A ordem de seleção e convocação para os outros 50% 

(cinqüenta por cento), levará em conta os critérios para a reserva de vagas 
estabelecidos nesta Resolução. 
 
 
 

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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     O Técnico em Segurança do Trabalho, imbuído de filosofia 

prevencionista, deverá apresentar um perfil de formação generalista, alicerçado 

em eficazes bases científicas e tecnológicas. 

 

Espera-se uma postura autônoma e crítica que possa permitir uma 

intervenção segura na realidade, promovendo mudanças em relação às 

aplicações tecnológicas que determinam a melhoria das condições de trabalho, 

da produtividade e da qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

Algumas habilidades construídas ao longo do curso: 

 Conhecer os fundamentos de prevenção à saúde; 

 Reconhecer fatores de riscos ambientais; 

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 

 Analisar e estabelecer critérios para escolha de equipamentos de 

proteção individual e coletiva; 

 Conhecer a organização da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes); 

 Identificar medidas de segurança no armazenamento, transporte e 

manuseio de produtos; 

 Conhecer e interpretar a legislação e normas técnicas de 

segurança do trabalho; 

 Desenvolver procedimentos técnicos voltados para a elevação do 

nível de qualidade de vida do trabalhador. 

 Aplicar normas técnicas de qualidade, saúde, biossegurança, 

segurança no trabalho e técnicas de controle de qualidade; 

 Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e 

tabelas em projetos; 

 Compreender o mundo moderno, economicamente globalizado, 

suas razões e as conseqüências advindas deste fato para as sociedades; 

 Adquirir uma nova atitude diante da vida e frente aos desafios 

emergentes do movimento histórico- social; 
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 Conhecer as relações e interações do mundo do trabalho e o 

significado de seu papel enquanto trabalhador, neste cenário; 

 Possuir atitude de investigação científica, sendo capaz de 

“arriscar intuições”, diante dos desafios colocados pela ciência e tecnologia; 

 Compreender que as inovações tecnológicas exigem inovações 

culturais que questionem o lugar do trabalho na vida social; 

 Ter a formação científica, tecnológica e humanística dentro de 

uma perspectiva inter e multidisciplinar, considerados estes aspectos como 

indissociáveis; 

 Acumular conhecimentos científicos, tais, que o torne capaz de 

diagnosticar problemas, tecer alternativas, gerenciar novas situações; 

 Aproximar-se sempre dos princípios de flexibilidade, de adaptação 

crítica, gerenciamento participativo, agilidade e decisão; 

 Ter compromisso ético-profissional; 

 Preocupa-se com as questões ambientais; 

 Conhecer os princípios custo-benefício dos aspectos produtivos,  

avaliar e analisar a influência de processos e de produtos no ambiente; 

 Correlacionar sistemas de gestão da produção; 

 Conhecer e interpretar legislação e normas técnicas referentes a 

processos, produtos de saúde e segurança no trabalho; 

 Interpretar projetos de instalações e de sistemas industriais, 

caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios, 

dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas; 

 Identificar e executar ações de treinamento e de suporte técnico; 

 Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde 

– doença; 

  Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente; 

  Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe 

de trabalho; 

 Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento 

integral e de qualidade; 
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 Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de 

várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área; 

 Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e 

ambiental; 

 Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do 

consumidor/usuário; 

 Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de 

recursos não- renováveis e de preservação do meio ambiente; 

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 

 Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios 

éticos que regem a conduta do profissional de saúde; 

 Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando 

pela sua manutenção; 

 Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com 

exigências do campo de atuação; 

 Informar o cliente/paciente, o sistema de saúde e outros 

profissionais sobre serviços prestados; 

 Orientar clientes/pacientes a assumirem, com autonomia, a 

própria saúde; 

 Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação; 

 Utilizar recursos e ferramentas de informática específica da área; 

 Realizar primeiros socorros em situações de emergência. 

 

 

4.1. ALGUNS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

 Indústria siderúrgica; 

 Indústria petroquímica; 

 Indústria extrativa; 

 Indústria de construção civil; 

 Indústria de transformação; 
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 Indústria têxtil; 

 Indústria de eletro-eletrônicos; 

 Indústria de metalmecânica; 

 Indústrias calçadistas; 

 Indústria automobilística; 

 Empresas de produção e/ou distribuição de gás e água, de 

transportes, comércio e serviços; 

 Empresas geradoras e concessionárias de eletricidade; 

 Empresas de prestação de serviços de telecomunicações; 

 Empresas de infra-estrutura para telecomunicações. 

 
 

 

5.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular dos Cursos Técnicos integrados observa as 

determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e suas alterações- Lei 9394/96, nos Parâmetros Curriculares do 

Ensino Médio, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 

Educação Profissional de nível Técnico, nos Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico e no Decreto nº 5154/04,   

no Parecer CNE/CEB 39/2002, bem como nas diretrizes definidas no Projeto 

Político Pedagógico do IF-BAHIA. 

 

O Curso Técnico em Segurança no Trabalho, Integrado ao Ensino 

Médio é um curso profissionalizante de nível médio, com organização curricular 

própria, independente do Ensino Médio. O curso está organizado por séries 

anuais, compostas por bases científicas e tecnológicas, estruturado de acordo 

com os Referenciais Curriculares Nacionais do MEC/SETEC. Ao final da quarta 

série será conferido o diploma de Técnico em Segurança do Trabalho a todos 

os estudantes que cumprirem as determinações constantes deste plano de 

curso.   

 

5.1. ESTRUTURA CURRICULAR 
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O presente Plano do Curso de Nível Médio Integrado em Segurança do 

Trabalho está estruturado com uma carga horária de 4.212 horas/aulas, assim 

construído: 

 

a. Um núcleo comum que integra disciplinas das três áreas de 

conhecimentos do Ensino Médio (Linguagem e Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias), totalizando 2736 

horas/aulas; 

b. Um núcleo de integração entre as disciplinas gerais do conhecimento e 

as disciplinas de formação profissional do Técnico em Segurança no 

Trabalho Integrado ao Ensino Médio, totalizando 648 horas/aulas; 

c. Um núcleo de formação profissional, que integra as disciplinas da área 

profissional de Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino 

Médio totalizando 828 horas/aulas e mais 120 horas de prática 

profissional 

A estrutura curricular proposta inclui quatro séries distribuídas das 

seguintes formas: 

 

1ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

formação geral (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias) e parte 

diversificada e uma parte de formação específica. 

 

FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos, habilidades e competências que assegurem a 

construção do cidadão crítico e autônomo numa intersecção com conteúdos de 

interesse da área de Segurança do Trabalho. 

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 
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visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.  

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de competências envolvidas no processo de trabalho 

voltados à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

 

2ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

Formação Geral (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias), uma 

parte diversificada e uma parte de formação específica. 

 

FORMAÇÃO GERAL –. disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos, habilidades e competências que assegurem a 

construção do cidadão crítico e autônomo numa intersecção com conteúdos de 

interesse da área de Segurança do Trabalho. 

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 

visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.   

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de habilidades inerentes à realização da manutenção 

preventiva, preditiva e corretiva de sistemas na adequação do ambiente de 

trabalho; 

 

3ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

Formação Geral (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias), uma 

parte diversificada e uma parte de formação específica. 
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FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos, habilidades e competências que assegurem a 

construção do cidadão crítico e autônomo numa intersecção com conteúdos de 

interesse da área de Segurança do Trabalho. 

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 

visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.   

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de habilidades inerentes à promoção de melhorias no 

ambiente de trabalho visando à redução dos acidentes de trabalho bem como 

gestão dos riscos nos locais de trabalho e análise das causas dos acidentes, 

investigação de acidentes e custos dos mesmos à empresa, à sociedade e ao 

trabalhador. 

 

4ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

Formação Geral (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias), uma 

parte diversificada e uma parte de formação específica. 

 

FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos, habilidades e competências que assegurem a 

construção do cidadão crítico e autônomo numa intersecção com conteúdos de 

interesse da área de Segurança do Trabalho. 
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PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 

visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.   

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) –

Desenvolvimento de habilidades envolvidas na prevenção de acidentes e 

prestação de primeiros socorros bem como na proteção e controle de incêndios 

nas instalações 

 

5.2. MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do curso Técnico em Segurança do Trabalho 

Integrado ao Ensino Médio do IFBA – Campus Ilhéus está estruturada da 

seguinte forma: 

 

 

ÁREA 
UNIDADES 

CURRICULARES 

  

CARGA HORÁRIA 

C
A

R
G

A
 H

 T
O

T
A

L
 (

H
o

ra
 

A
u

la
) 

C
A

R
G

A
 H

 T
O

T
A

L
 (

H
) 

    1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 

LINGUAGENS, CÓDIGOS 
E SUAS TECNOLOGIAS 

Português 4 2 2 2 360  300 

Educação Física - 2 2 2 216 180 

Artes 2 - - - 72 60 

Informática 2 2 - - 144 120 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA, 
MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

Biologia 2 2 2 - 216 180 
Matemática 4  2 2 2  360 300 
Física 2 2  3 3 360 300 
Química 2 2 2 - 216 180 

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

Geografia 2 2 2  - 216 180 
Filosofia 2 1 1 - 144 120 
Sociologia Geral e do 
Trabalho 2 1 2 1 216 180 

História 2 2 2 - 216 180 

TOTAL 26 20 20 10 2736 2280 

PARTE DIVERSIFICADA Língua Estrangeira - Inglês - 2 2 2 216 180 
O.N.Q. - - - 2 72 60 
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S.M.S. 2 - - - 72 60 

Psicologia aplicada - - - 2 72 60 

Desenho Técnico 2 - - - 72 60 

Espanhol - - 2 2 144 120 

TOTAL 4 2 4 8 648 540 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Ecologia, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável 2 72 60 
Saúde Ocupacional  2  72 60 
Ergonomia  2  72 60 
Legislação e Normas 
Técnicas 

  2 
72 60 

Prevenção de Acidentes e 
Primeiros Socorros 

  2 
72 60 

Prevenção e combate a 
incêndios e explosões 2 72 60 
Gestão Ambiental    2 72 60 
Prevenção e Controle de 
riscos - máquinas, 
equipamentos e 
instalações 2 72 60 
Vistoria, Perícia e auditoria 2 72 60 
Biossegurança e 
bioproteção 

   
2 72 60 

Gestão e 
empreendedorismo 2 72 60 
Tópicos especiais em 
Segurança do Trabalho 1 36 30 

TOTAL 0 6 6 11 828 690 
Prática Profissional 

    
120 120 

  TOTAL 30 28 30 29 4212 3510 
  

 

 

 

As Ementas das disciplinas serão apresentadas a seguir por série: 

 

5.3.1 EMENTAS DA 1ª SÉRIE 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança no Trabalho 
Disciplina: SMS – SEG. MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
Série: 1ª Carga Horária: 60 H – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
- Compreender o processo histórico da Segurança do Trabalho; 
- Conhecer a legislação que rege a profissão do técnico de Segurança do Trabalho; 
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- Analisar os riscos a que estão expostos os trabalhadores nos ambientes profissionais e  
produzir mecanismos para a sua prevenção. 
- Orientar aos trabalhadores sobre os agentes ambientais potencialmente nocivos á saúde; 
- Reconhecer os riscos nos locais de trabalho; 
- Propor medidas de controle dos riscos ambientais; 
- Sistematizar a organização, eleição, formação, treinamento e desenvolvimento dos 

trabalhos  
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 
- Indicar os EPI’s adequados ao risco ocupacional; 
- Conhecer os riscos ambientais insalubres ou perigosos, seus limites de tolerância, bem 

como sua análise qualitativa e quantitativa, conforme NR-15 e NR-16; 
  - Saber aplicar as cores utilizadas na sinalização de segurança e aplicá-las adequadamente 
nos locais de trabalho, conforme NR-26; 
  
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
A Evolução da Segurança do Trabalho: aspectos econômicos, políticos e sociais; Meio 
Ambiente do Trabalho: conceitos gerais e características específicas; Normas 
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): preceitos básicos e 
importância na proteção ao meio ambiente do trabalho. O Papel e as Responsabilidades do 
Técnico em Segurança do Trabalho. Acidentes: Conceituação e Classificação. Causas de 
Acidentes: Condições Humanas, Condições Materiais, Fator Pessoal de Insegurança. 
Conseqüências do Acidente: Lesão Pessoal e Prejuízo Material. Agente do Acidente e Fonte 
de Lesão. Riscos Ambientais; SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho) – NR 4; SESSTP (Serviço Especializado em Segurança e Saúde do 
Trabalhador Portuário) - item 29.2 - NR 29; GSSTB (Grupo de Saúde e Segurança no 
Trabalho à Bordo das embarcações - item 30.4 - NR 30; SESTR (Serviço Especializado em 
Segurança e Saúde no Trabalho rural – item 31.6 – NR 31); CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) – NR 5; Mapa de riscos; EPI (NR 6) e EPC (Equipamento de 
Proteção Individual e Coletiva); PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) – NR 9; 
Atividades e Operações Insalubres – NR 15; Atividades e Operações Perigosas – NR 16; 
Classificação dos Riscos Ocupacionais (Físico, Químico, Biológico, Ergonômico e de 
Acidentes); Sinalização de Segurança – NR 26. Abordagem geral de outras NR’s. 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 
bibliográfica; pesquisa de campo; 
- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 
discussões. 
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 
AVALIAÇÃO 
- Avaliação oral; 
- Avaliação escrita; 
 - Apresentação de trabalho 
BIBLIOGRAFIA 

 Manuais de Legislação ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 62ª edição. Ed. 
Atlas S/ª São Paulo: 2008 

 Guimarães, João Carlos Serqueira. Roteiro de Legislação Trabalhista. São Paulo. Ed. 
LTR 

 Manual de Análise Ergonômica no Trabalho, 2ª edição. Revista e atualizada. Ed. LTR. 
São Paulo. 
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 Michel, Osvaldo. Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais. Ed. LTR, São Paulo. 
 Paixão, Florêncio. Segurança e Medicina do trabalho. Ed. Síntese. Rio Grande do Sul. 
 Zocchio, Álvaro. Prática de Prevenção de Acidentes: ABC da Seg. do trabalho. 

ATLAS/SP; 
 DIB, C.Z. & Mistrorigo G.C. Primeiros Socorros. São Paulo, EPU 
 ZIN, L.A. Socorros Médicos de Emergência, 2ª edição. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, S.D. 
 Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Ed. ATLAS. São Paulo. 2008 

 
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: ARTES 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 
(musica, artes visuais, dança, teatro). 

 Apreciar produtos de arte, em suas varias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição 
quanto a analise estética. 

 Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da arte, com seus diferentes 
instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações sócio-culturais e 
históricas. 

 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e 
embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, 
antropológico, semiótico, científico e tecnológico entre outros. 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de arte em suas 
múltiplas funções-utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócia histórica. 

 A cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social e cultural. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Estética (filosofia da arte): 
 O que é arte?  
 Qual a função da arte? 
 Definição de feio, bonito e do gosto. 
 Tipos de arte: elite, popular- folclore, e massa. Meios de comunicação de massa. 
 Cinema como meio de comunicação. 
 Arte industrial (art nouveau, Bauhaus, pop art, arte cinética) 
 Estética da apresentação em desenho e pintura (equilíbrio, força, simetria assimetria, 

estudo das cores). 
 Oficinas de arte, desenho de observação, pintura. 
 Web arte 
 História da África e dos Africanos 
 Cultura negra brasileira  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas;  
 Fichamento de textos;  
 Seminários; 
 Organização de Mostra de Arte “Nossas Africanidades” e o Dia Nacional da 

Consciência Negra em 20 de novembro.  
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 Aulas práticas de desenho e pintura. 
AVALIAÇÃO 

 Continua; 
 Presencial. 

BIBLIOGRAFIA 
 Aranha, Maria Lúcia de Arruda- Temas de filosofia – 2ª Ed. revisada, Editora Moderna 

São Paulo SP. 1998 
 WALKER. John A. – artes desde o pop, trad. Luiz Coração, Editorial Labor S A 1977, 

Barcelona, Espanha. 
 BATISTONE Filho; Duílio Pequena historia da arte. 2ª edição Campinas SP: Papirus 

1987. 
 HOFSTATTER, Hans H. A arte moderna pintura, desenho e gravura. Cenográfica 

Lisboa 1984. trad. Mercedes Gallis Rufino. 
 OSTROWER, Fayga Perla universo da arte. 7ª edição Vozes 1991 Petrópolis RJ 
 JANSON, H.W. História geral da arte- mundo moderno São Paulo 1993 Martins Fontes. 

BIBILOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 ARGAN, Giulio Carlo.  Historia da Arte como Historia da Cidade Trad. Luigi Cabra – 4ª 

Ed. – São Paulo: Martins Fontes 1998- Coleção A. 
 ________Guia da Historia da Arte Trad.M.F. Gonçalves de Azevedo Editorial Estampa. 

Lisboa 
 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: Do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992 
CHIPP, Herschel Browing. Etapas da Arte Contemporânea. São Paulo: Nobel, 1985. 
CHIPP, Herschel Browing. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
DE FUSCO, Renato. História de arte contemporânea. Lisboa: Presença, 1998. 
LYOTARD, Jean François. O Pós-Moderno. Trad. Ricardo C. Barbosa. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1993. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário. São Paulo: EDUSP, 1993.  
PONTUAL, Roberto. Arte/Bahia/Hoje, 50 anos depois. São Paulo: Collectio, 1973. 
STANGOS, Nikos. Conceitos fundamentais da arte moderna. Trad. Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1991. 306 p. il. 
SUBIRATIS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno. São Paulo: Zahar, 1983 

 WOLFE, Tom. Da Bauhaus ao nosso caos. Trad. Lia Wylu. Rio de Janeiro: Rocco, 
1991, 103p. il. 
ZANINI, Walter. História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira 
Salles, Fundação Djalma Guimarães, 1983. 
ZILIO, Carlos. O Nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 
1983. 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus ILHÉUS 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: BIOLOGIA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, observando 
em microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 
 Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em estudo. 
 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 
 Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, leitura 
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de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em 
estudo. 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando conceitos, 
identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

 Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 
 Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 
 Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou 

processos biológicos. 
 Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações intencionais por 

ele produzidos no seu ambiente. 
 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente.        
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Classificação dos seres vivos; 
 Vírus; 
 Reino Monera; 
 Reino Protista; 
 Reino Fungi; 
 Reino Plantae; 
 Reino Animal 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas com esposição participada; 
 Uso do retroprojetor; 
 Aulas práticas; 
 Trabalhos em equipe; 
 Seminários e filmes. 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; 
 Observação do desenvolvimento; 
 Apresentação de seminários e relatórios 

 
BIBLIOGRAFIA 

 LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, F. – Biologia. Série Brasil, volume único – 
ed. Ática, 1ª edição, São Paulo, 2004. 

 FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. – biologia, volume único, Ed. Moderna, 2ª 
edição, São Paulo, 2003. 

 - PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 
 SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 1997 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FÍSICA   
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. 
 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens 
matemáticas e discursivas entre si. 

 Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua 
representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 
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aprendido, através de tal linguagem. 
 Conhecer as fontes de informação e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar notícias científicas. 
 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar e 

identificar. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, 
fazer hipóteses, testar. 

 Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar 
parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

 Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 
procedimentos tecnológicos. Descobrir o ‘’como funciona’’de aparelhos.  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Grandezas físicas; 
 Potência de dez e algarismos significativos; 
 Vetores; 
 Movimento (conceitos preliminares); 
 Dinâmica; 
 As três Leis de Newton e suas aplicações; 
 Momento: Equilíbrio de um corpo extenso; 
 Energia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas e demonstrativas; 
 Atividades extraclasses individuais e em grupo; 
 Aula em laboratório; 
 Recursos áudios-visuais. 

 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 
 Participação nas aulas; 
 Atividades demonstrativas; 
 Relatório de Práticas. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 GASPAR A. Física. Vol. 01. Ed. Ática – São Paulo, 2001. 
  MÁXIMO A. & Alvarenga B. Curso de Física. Vol. 01 – Ed. Scipione, São Paulo, 2000. 
 RAMALHO JÚNIOR, F; Ferraro, N.G. e Toledo, P.A. – Os Fundamentos da Física – 

São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
 PETEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.01 São Paulo. 

Ed Moderna. 2005 
 SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 01  Ed. Atual, 2005 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto de um 
processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento do jovem 
estudante; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
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 Filosofia e conhecimento; Filosofia e ciência; definição de Filosofia 
 Mito e Filosofia 
 A Escola de mileto; Tales, Anaximandro e Anaxímenes 
 Filosofia pré-socrática; uno e múltiplo; movimento e realidade; 
 Falácias não formais; reconhecimento e argumentos; conteúdo e forma; 
 A ética antiga; Platão Aristóteles e filósofos helenistas 
 Validade e verdade; proposição e argumento; 
 Teoria das idéias em Platão; conhecimento e opinião; aparência e realidade 
 A política antiga; a república de Platão; a Política de Aristóteles; 
 Conceitos centrais da metafísica aristotélica; a teoria da ciência aristotélica  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas participadas; 
 Utilização de slides, Retroprojetor; 
 Quadro branco 
 Trabalho de apresentação individual e grupal 
 Solicitação de leitura 
 Filmes 

 
AVALIAÇÃO 

 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
 Prova escrita 
 Seminários 
 Debates 
 Proposta de leitura: textos originais 
 

BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – São 
Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São Paulo: 
Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: HISTÓRIA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o 
papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes 
contextos envolvidos em sua produção. 

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das 
categorias e procedimentos próprios do discurso histográfico. 

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do 
tempo cronológico, reconhecendo as como construções históricas e culturais. 

 Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos 
processos históricos. 

 Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 
reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos. 
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 Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da critica dos 
diversos’’lugares de memória’’ socialmente instituídos. 

 Situar as diversas produções da cultura as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, 
as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais nos contextos históricos de 
sua constituição. 

 Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos, posicionando - se 
distante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado. 

 A luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 A crise do Sistema Feudal / Revisão; 
 Processo de transição do Feudalismo para o Capitalismo 
 Formação dos Estados Modernos; 
 Renascimento Cultural 
 Reforma Protestante e Reforma Católica 
 Iluminismo 
 Expansão Marítima 
 A conquista da América / Brasil Colônia 
 Revoluções Burguesas 
 Revolução Inglesa / Revolução Francesa / independência dos E.U.A. 
 Revolução Industrial 
 Rebeliões coloniais brasileiras 
 Processo de Independência das Colônias Espanholas 
 O negro na formação da sociedade nacional – Contribuições nas áreas social, 

econômica e política. 
 Processo de Independência do Brasil 
 Monarquia Brasileira 
 Ordem liberal-burguesa – expansão e conflitos no século XIX 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas; 
 Utilização de retroprojetor e Datashow 
 Utilização de fontes diversas; 
 Exibição de filmes 

 
AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas com e sem consulta; 
 Seminários, debates, relatório de atividades, etc. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 
2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: temas de 
cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de Janeiro: 
Horizonte, 1945.  

 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica: Moderna e Contemporânea. São Paulo: Nova 
Geração, 1997. 

 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica da América. São Paulo: Nova Geração, 1997. 
 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história malcontada. São 

Paulo: Nova Geração, 1997. 
 HOBSBAWN, Eric. A Era das Incertezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 1ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Ler e interpretar textos em matemática; 
 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc); 
 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
 Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta; 
 Produzir textos matemáticos adequados; 
 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
 Formular hipóteses e prever resultados; 
 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e intervenção no 

real; 
 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento. 
 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
32 

 Unidade I 
o Revisão: operações com inteiros, fracionários, grandezas direta e inversamente 

proporcionais, regar de três, equações de 1º e 2º graus, produtos notáveis e 
estudo do triangulo retângulo (relações métricas e trigonométricas)      

 Unidade II 
o Conjuntos numéricos: classificação, operações com conjuntos e operações 

numéricas, propriedades, intervalos numéricos, módulos de um número real. 
o Funções 
o Sistemas de coordenadas cartesianas, distância entre ponto no plano, produto 

cartesiano. 
o Definição geral de função, domínio e imagem, gráfico de uma função, tipos de 

função (crescente, decrescente, par / ímpar). 
o Função afim: definição, papel dos coeficientes, gráfico, domínio, imagem, a 

função linear e a função constante, estudo do sinal, inequações (produto, 
quociente, simultânea), aplicações. 

 Unidade III 
o Função quadrática: definição, papel dos coeficientes, construção da parábola, 

raízes e coordenadas do vértice, domínio e imagem, inequações do 2º 
problemas de máximo e mínimo. 

o Função modular: gráficos, função composta, equação e inequação modular. 
o Função exponencial: definição, gráfico, equações e inequações exponenciais, 

aplicações. 
 Unidade IV 

o Função logarítmica: definição e propriedades dos logaritmos, definição da 
função logarítmica, gráfico, domínio e imagem, equações e inequações 
logarítmicas, logaritmos decimais, aplicações.  

o Progressões: definições e propriedades, termo geral de uma PA, soma dos 
termos de uma PA, termo geral de uma PG, soma dos termos de uma PG finita, 
limite da soma dos temos de uma PG infinita. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Trabalhos em grupo 
 Estudo dirigido 
 Exposição participada 
 Apresentação de problemas da vida real. 
 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 
 Resolução de listas de exercícios. 
 Trabalhos em grupo 
 Prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 
 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, editora 

Atual-2004. 
 Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 

editora Ática –2003. 
 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora Atual 

–2005. 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 1ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
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 Estabelecer Critérios sobre a utilização da linguagem oral ou escrita; 
 Compreender os elementos constituintes do estudo da literatura; 
 Aplicar os conhecimentos de fonética 
 Conhecer diversos gêneros textuais e tipologias;  
 Estabelecer diferenças entre conotação e denotação; 
 Ler, interpretar, analisar e reescrever textos diversos propostos; 
 Classificar obras literárias segundo o gênero; 
 Perceber e discutir os estilos individuais e de época; 
 Estabelecer critérios para classificação da linguagem poética; 
 Conhecer figuras de linguagem; 
 Ler, interpretar, analisar, reescrever e criar textos narrativos e descritivos; 
 Identificar nas escolas literárias as características, o contexto histórico, principais obras 

e autores; 
 Compreender o processo de formação das palavras; 
 Ler, interpretar, analisar e produzir texto dissertativo. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Linguagem, língua, fala; 
 Denotação e conotação; 
 Figuras e funções da linguagem; 
 Língua falada e língua escrita; 
 “Erro” gramatical; recursos de estilo; adequação da linguagem ao contexto; 
 Conceito de texto/ tipologia textual; 
 Conceito de literatura; prosa e poesia; história da literatura; literatura e momento 

histórico; escritor; obra público; 
 A linguagem poética/ figuras de linguagem I; 
 Gêneros literários; 
 Estilo individual e estilo de época; 
 Estrutura e formação das palavras (morfema) 
 Narração/descrição/dissertação; 
 Coerência e coesão textuais; 
 Concordância lógica, atrativa e ideológica; 
 Colocação pronominal;  
 Trovadorismo; 
 Humanismo; 
 Classicismo; 
 Literatura informativa no Brasil; 
 Processos de formação das palavras; 
 Barroco; 
 Arcadismo; 
 Neologismo; 
 Análise da narrativa e do texto dissertativo. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 
 Leitura e pesquisa 
 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 
 Comparação e análise entre as modalidades lingüísticas; 
 Vídeo; 
 Estudo dirigido; 
 Seminário; 
 Atividades escritas; 
 Debates 

AVALIAÇÃO 
 A avaliação será contínua com atividades escritas e orais; 
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 Produção textual; 
 Prova escrita; 
 Confecção de painéis; 
 Análise da narrativa 
 Debates sobre textos 
 Leitura e discussão em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 
 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social. 

São Paulo, Loyola, 2000. 
 ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 2001. 
 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo:  
Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: Sulamericana,  

1969. 6V 
 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério da 

Educação: Brasília, 1986. 
 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do conhecimento. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São Paulo: 

Autores Associados, 2005. 
 EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins Fontes,  

1990. 
 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de participação na 

construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
 GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascável: 

Assoeste, 1985. 
 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do desenvolvimento. In 

FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os processos de leitura e escrita: 
novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, 
p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1978.   

 _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro:  

Paz e Terra, 1979. 
 KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 
 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua materna. 

São Paulo: Ática, 2004. 
 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de 

ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. Disponível em: 
Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São Paulo: 
Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
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 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que se 
ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  

 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. 
ed. Campinas: Pontes, 1996. 

 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 

Letras, 1997.  
 SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003.  
 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 

gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São Paulo: EPU, 

1989. 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: QUIMICA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 
 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice versa. 

Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas 
modificações ao longo do tempo. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; gráficos, 
tabelas e relações matemáticas. 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 
conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica (lógico-
empírica). 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 
 Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender relações de 

proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 
 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 
 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para 

resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, identificando a 
acompanhando as variáveis relevantes. 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 
humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 
 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da química e 

aspectos sócio político-culturais. 
 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento 

da química e da tecnologia. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Conceitos básicos; 
 Análise imediata; 
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 Tabela periódica; 
 Átomo e distribuição eletrônica; 
 Ligações químicas; 
 Funções inorgânicas 
 Reações químicas 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aula expositiva; 
 Prática em laboratório; 
 Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; 
 Trabalhos individuais ou em equipes; 
 Relatórios e seminários. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, [199_?]. 
 FELTRE, Ricardo. Química.   São Paulo: Moderna, [199_?]. 
 LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: Ática, 

2000. 672p. 
 PERUZZO, Tito Maragaia e CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 
 SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 1999. 

751p 
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: SOCIOLOGIA GERAL E DO TRABALHO 
Série: 1ª Carga Horária: 60 horas – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
Profissionalizante 
 

- Compreender os conceitos fundamentais para análise das relações culturais; 
- Construir instrumentos para melhor compreender a relação entre trabalho e cultura; 

 
FORMAÇÃO GERAL: 

- Produzir novos discursos sobre diferentes realidades sociais, a partir das observações e 
reflexões realizadas; 

- Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliado a “visão 
de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com vários grupos 
sociais; 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
- Conceitos fundamentais em cultura; 
- Etnocentrismo e Diversidade cultural; 
- Relação indivíduo e natureza; 
- Mídia e Indústria Cultural; 
- Instituições sociais (família, estado, escola, religião); 
- Cultura Brasileira 
- Cultura e Ideologia; 
- Introdução à metodologia cientifica; 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
- Aulas expositivas participadas; 
- Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 
- Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da pesquisa; 
- Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 
AVALIAÇÃO 
- Avaliação escrita; Freqüências e participações às atividades desenvolvidas; 
- Apresentação de seminários em grupos. 
BIBLIOGRAFIA 
ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular? 1ª Ed. São Paulo. Brasiliense. 1985. 
BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as relações raciais. 
São Paulo: Ática, 2003. 
BORON, Atilio; CHOMSKY, Noam. Nova hegemonia mundial: alternativas de mudança e 
movimentos sociais. Buenos Aires; São Paulo: CLACSO, 2005. 193 p. ISBN 9871183097 
(broch.) 
BRANDÃO, Antônio Carlos. Movimentos culturais de juventude. 2ª Ed. São Paulo, Moderna, 
2004. 
CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. São Paulo: Arte 
& Ciência – Villipress, 2001. 
CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão de sociologia. 
RS: Unijuí, 2004. 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997 
DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade 
social. São Paulo: Atlas, 2002. 
GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes. 
INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 
JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem sociológica. São 
Paulo: Zahar  
KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. Editora Quartel,  
2001 
LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, Rio de Janeiro: 
Zahar editores, 2003 
MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. Livraria Pioneira Editora. 
São Paulo. 1976. 
QUINTANERO, Tânia (org). Um toque de clássicos: Marx. Durkheim e Weber. 2ª Ed. Belo 
Horizonte. Ed. UFMG, 2009. 
SILVA, Toamz Tadeu da (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes. 2000. 
SOUZA, Jesus Barbosa de. Meios de comunicação de massa: jornal, televisão e rádio. São 
Paulo. Scipione. 1996. 
TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 2002. 
TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Sociologia para o Ensino Médio.  São Paulo: Atual, 2005. 
VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas. 
WHITE, Leslie. O conceito de cultura. Rio de Janeiro. Contraponto. 2009. 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: INFORMÁTICA 
Série: 1º Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS 
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 Introduzir o estudante aos conceitos básicos da ciência da computação, 
correlacionando os conhecimentos que serão construídos no decorrer do curso 

 Conhecer conceitos básicos de informática;  
 Conhecer a evolução e história dos  computadores;  
 Diferenciar os tipos de memórias;  
 Entender os tipos de dispositivos de  hardware; 
  Compreender uma informação e sua representação no sistema numérico; Entender  as 

operações aritméticas;  
 Conhecer estrutura de processamento, velocidade e registradores;  
 Classificar tipos de software;  
 Diferenciar linguagem de programação. 
 Apresentar conceitos básicos de redes de computadores e internet, 

HABILIDADES 
 Compreender os conceitos teóricos e práticos relacionados a informática e computação 
 Entender a história dos computadores, noções de hardwares, microprocessadores, 

estruturas e organização da informação, linguagem de programação, sistemas 
operacionais, redes de computadores e internet 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
1. Introdução à informática, o curso e a profissão. 
2. História dos Computadores 
3. Componentes de um Computador: Processador, Memória, Dispositivos de Entrada e 

Saída. 
4. Informação e a sua Representação  
5. Sistemas de Numeração, Conversão de Bases, Operações Aritméticas,  
6. Estruturas de Processamento, Software e suas classificações 
7. Tipos de Linguagens de Programação 
8. Conceitos de gerenciamento de memória 
9. Sistemas Operacionais  
10. Redes de Computadores e Conectividade 
11. Planejamento Estratégico de TI.  
12. Internet.  
13. Software Básico e aplicativos.  
14. Aspectos legais do software 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 
 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 
 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 
 Avaliações escritas e práticas 
 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 
 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 
 FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI Enrico;PERES Fernando Eduardo. Introdução a 

Ciência da Computação. Editora Cengage Learning, Edição Atualizada. 
 OLIVEIRA, Romulo Silva de; TOSCANI Simao Sirineo; CARISSIME, Alexandre da 

Silva. Sistemas Operacionais. Editora Bookman, Edição Atualizada 
 PAIXÃO, Renato Rodrigues. Manutenção de Computadores - Guia Prático.Editora 

Erica, Edição Atualizada.  
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 TORRES, Gabriel. HARDWARE: CURSO COMPLETO. Rio de Janeiro. AxcelBooks 
Brasil. 2001. 

 BROOKSHEAR. J. GLENN. Ciência da Computação: uma Visão Abrangente. Editora 
Bookman, 2005 

 MOKARZEL, Fábio; SOMA, Nei. Introdução à Ciência da Computação. Editora 
Campus, 2008 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus ILHÉUS 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: DESENHO TÉCNICO   
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Organizar através do uso dos instrumentos de Desenho uma apresentação limpa e 
organizada, desenvolvendo assim, o processo sistemático da coordenação motora; 

 Exercer a criatividade através dos conceitos aprendidos em Desenho Geométrico; 
 Desenvolver a potencialidade conseguindo resolver questões propostas tendo o prazer 

de usar e abusar seus conhecimentos; 
 Fortalecer na informática os conceitos abstratos, relacionando-os com o concreto; 
 Desenvolver a percepção do estudante em relação as artes em geral. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Introdução – Desenhar é preciso; Vantagens do Desenho Geométrico no Ensino; 

Origem da geometria e formas geométricas. 
 Entes Geométricos – pontos, linhas e plano; 
 Retas e seus subconjuntos – retas ,segmentos de retas e semi-retas; 
 Construções fundamentais – paralelas, perpendiculares, mediatriz; 
 Ângulos – Construções, classificações, bissetriz; 
 Triângulos – construções e definições; 
 Pontos singulares dos triângulos; 
 Quadriláteros- construções e definições; 
 Circunferências – partes e elementos; 
 Áreas de figuras planas 
 Estudo das cores – Cores primárias, secundárias e terciárias 
 Perspectivas – cônicas lineares, cilíndrica linear (isométrica/cavaleira); 
 Programação visual – estilização, faixa decorativas, técnicas do quadriculado 

(ampliação/diminuição), monogramas, logotipos, composição visual, diagramação, 
RAFE, layout, arte final.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Utilização do quadro e dos materiais necessários para a elaboração dos desenhos; 
 Uso do giz colorido para enfatizar as figuras geométricas; 
 Utilização de recursos áudiovisuais; 
 Visitas às instalações da escola para reconhecer formas geométricas, despertando a 

percepção espacial e o senso de observação, criatividade, habilidades manuais, e 
outros. 

AVALIAÇÃO 
 Trabalhos em sala de aula; 
 Correção de exercícios; 
 Participação e assiduidade; 
 Avaliações e auto -avaliações. 

BIBLIOGRAFIA 
 Teixeira Lopes, Elizabeth - Fujiko, Kanage Cecília – Desenho Geométrico – Scipione, 
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vols: 1/2/3/4 – 1998/SP 
 Yajima, Eiji – Educação Artística – Ed. IBEP/SP 
 Gabryelle, Thayanne – A Conquista da Arte – Ed. Brasil/SP 
 Vasconcellos, Thelma / Nogueira, Leonardo – Reviver Nossa Arte – Ed. SCIPIONE – 

1993/SP 
 Marchesi Jr, Isaías – Atividade de Edcucação Artística – Ed. Ática – 1992/SP 

 
 
 
 

5.3.2 EMENTAS DA 2ª SÉRIE 
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 
para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais manifestações de 
movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos 
sobre a cultura corporal.   

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 
importância delas na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 
individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim atingir os objetivos 
que se propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre 
diferentes pontos de vista postos em debate. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 
modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-
os em sua praticas corporais.   

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-
las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura autônoma, na 
seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.   

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 
valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Contextualização da educação física; 
 Benefícios da atividade de física; 
 Definições de esporte-rendimento; Esporte-participação; Esporte-rendimento; 
 Dinâmicas: alongamentos; matroginástica; ginástica aeróbica; 
 Ginástica Laboral; 
 Noções de freqüência cardíaca aplicada à atividade física.  
 Seleção e elaboração de coreografias de danças relacionadas com a temática a ser 

escolhida; 
 Vivências Corporais que proporcionem o Crescimento Pessoal e Interpessoal; 
 Festival de Dança Educação 
 Práticas Esportivas: Voleibol e Basquetebol 
 Fundamentos Básicos 
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 Regras 
 Torneio Intersalas  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas participadas; 
 Retroprojetor; 
 Aulas práticas 
 Aparelho de som. 
 Televisão e DVD 
 Elaboração de coreografias e Ensaios de Danças 
 Apresentação do trabalho no Festival de Dança-Educação 
 Competições intersalas 

 
AVALIAÇÃO 

 Auto-avaliação; 
 Avaliação teórica; 
 Participação nas aulas (qualitativa); 
 Apresentação do Trabalho Final e participação no Festival de Dança-Educação; 
 Participação nos Jogos Internos 

BIBLIOGRAFIA 
 Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 
 Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 
 Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos. São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 
 Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 
 Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. São 

Paulo. Ed. Scipione, 1996 
 Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de Janeiro. Ed. 

Sprint, 1995 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto de um 
processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento do jovem 
estudante; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Teoria do Conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino 
 A teoria das virtudes no período medieval 
 Provas da existência de Deus, argumentos ontológicos, cosmológicos teleológico 
 Tempo e eternidade, conhecimento humano e conhecimento divino 
 Vontade divina e liberdade humana 
 Teoria do conhecimento nos modernos, verdade e evidência, idéias, causalidade, 

indução, método 
 Teorias do sujeito na filosofia moderna 
 Razão e entendimento, razão e sensibilidade, intuição e conceito 
 Idealismo alemão, filosofias da história 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
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 Aulas expositivas participadas; 
 Utilização de slides, Retroprojetor; 
 Quadro branco 
 Trabalho de apresentação individual e grupal 
 Solicitação de leitura 
 Filmes 

 
AVALIAÇÃO 

 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
 Prova escrita 
 Seminários 
 Debates 
 Proposta de leitura: textos originais 
 

BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – São 
Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São Paulo: 
Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FISICA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos.Compreender 
manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 
expressão das bases tecnológicas trabalhadas. 

  Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si. 
 Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua 

representação simbólica apresentado de forma clara e objetiva o conhecimento 
aprendido, através de relatórios, resumos, artigos, etc. 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar e 
identificar. 

 Conhecer, compreender e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, 
identificar parâmetros relevantes. 

 Construir e investigar situações ‘’problema’’, identificar a situação física, utilizar 
modelos físicos, prever, analisar, avaliar. 

 Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 
meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

 Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras ciências. 
 Estabelecer relações entre o conhecimento físico e as tecnologias da construção civil. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Hidrostática 
 Impulso e Quantidade de Movimento; 
 Termologia; 
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 Termodinâmica 
 Óptica Geométrica 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas, práticas e demonstrativas; 
 Atividades de investigação; 
 Experimentos em classe e extra-classe. 

 
AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas individuais e cumulativas no final do bimestre. 
 Avaliações escritas parciais em grupo; 
 Atividades demonstrativas. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 GASPAR A. Física. Vol. 01 e 02. Ed. Ática – São Paulo, 2001. 
 MÁXIMO A. & Alvarenga B. Curso de Física. Vol. 01 e 02 – Ed. Scipione, São Paulo, 

2000. 
 RAMALHO JÚNIOR, F; Ferraro, N.G. e TOLEDO, P.A. Vol. 01 e 02  – Os Fundamentos 

da Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
 PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.01 e 02  São 

Paulo. Ed Moderna. 2005 
 SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 01 e 02  Ed. Atual, 2005 

 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: HISTORIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o 
papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes 
contextos envolvidos em sua produção. 

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processo históricos, a partir das 
categorias e procedimentos próprios do discurso histográfico. 

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização 
do tempo cronológico, reconhecendo as como construções históricas e culturais. 

 Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos 
processos históricos. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Imperialismo; 
 I Guerra Mundial; 
 Período entre guerras: Revolução Russa de 1917; Crise de 1929; Ascensão do Nazi-

fascismo; 
 II Guerra Mundial; 
 O Brasil e a Proclamação da República; 
 A República Velha; 
 A Revolução de 1930; 
 Era Vargas: 
 Governo Provisório 
 Período Constitucional 
 Estado Novo 
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 Governos Democráticos da República Brasileira: 
 Governo Dutra 
 Governo Vargas 
 Governo JK e o Desenvolvimentismo 
 Governo Jânio Goulart e o Golpe Militar de 1964 
 Governos Militares (1964 – 1984) 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas; 
 Utilização de retroprojetor e Datashow 
 Utilização de fontes diversas; 
 Exibição de filmes 

AVALIAÇÃO 
 Avaliações Escritas com e sem consulta 
 Seminários, Debates, Relatório de Atividades, etc. 

BIBLIOGRAFIA 
 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São Paulo: 

Ática, 2003. 
 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: temas de 

cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 
 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de Janeiro: 

Horizonte, 1945.  
 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica: Moderna e Contemporânea. São Paulo: Nova 

Geração, 1997. 
 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica da América. São Paulo: Nova Geração, 1997. 
 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história malcontada. São 

Paulo: Nova Geração, 1997. 
 HOBSBAWN, Eric. A Era das Incertezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Ler e interpretar textos em matemática; 
 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc); 
 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
 Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta; 
 Produzir textos matemáticos adequados; 
 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
 Formular hipóteses e prever resultados; 
 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e intervenção no 

real; 
 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial em 
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outras áreas do conhecimento. 
 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 

 Unidade I 
o TRIGONOMETRIA  
o Semelhança de triângulos, trigonometria do triângulo retângulo, triângulos 

quaisquer.  
o Ciclo trigonométrico, arco de circunferência, grau, radiano. 
o Função seno e co-seno   

 Unidade II 
o Função tangente 
o Relações entre as funções 
o Identidades Trigonométricas 
o Transformações 
o Equações  e Inequações   

 Unidade III 
o 1.1Matrizes 
o 1.2. Determinantes 
o Sistemas Lineares 

 Unidade IV 
o Análise Combinatória: Principio fundamental da contagem, permutações, 

combinações. 
o Probabilidade: espaço amostral, eventos, probabilidade clássica, probabilidade 

condicional, distribuição de probabilidades. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Trabalhos em grupo 
 Estudo dirigido 
 Exposição participada 
 Apresentação de problemas da vida real. 
 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 
 Resolução de listas de exercícios. 
 Trabalhos em grupo 
 Prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 
 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, editora 

Atual-2004. 
 Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 

editora Ática –2003. 
 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora Atual 

–2005. 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Compreender e aplicar os elementos que estabelecem coerência e coesão a um texto; 
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 Conhecer e compreender a literatura romântica, autores, obras, características e 
contexto histórico; 

 Entender e aplicar os conhecimentos sobre as classes gramaticais; 
 Ler, interpretar, analisar e criar textos narrativos, descritivos e dissertativos; 
 Ler, apreciar, interpretar, caracterizar e parodiar poesias do Romantismo brasileiro; 
 Conhecer métodos de indução e dedução na construção do texto dissertativo; 
 Compreender as peculiaridades do romance urbano e do romance regionalista; 
 Produzir crítica sobre romance lido; 
 Identificar em textos do Realismo e Naturalismo características predominantes, 

contextualizando com o momento histórico; 
 Identificar nos poemas parnasianos, características predominantes, contextualizando 

com o momento histórico; 
 Compreender a literatura simbolista, suas características e contexto histórico; 
 Ler, interpretar, analisar e criar crônicas. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Teoria do Texto;  
 O Romantismo; 
 O Romantismo em Portugal; 
 O Romantismo no Brasil; 
 A Poesia e a Prosa no Romantismo Brasileiro (José de Alencar); 
 O Romance Urbano e o Romance Regionalista 
 Realismo / Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo 
 Morfologia; 
 Narrativa; Descrição; Dissertação; Resenha Crítica; Crônica 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aula expositiva; 
 Leitura e pesquisa 
 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 
 Comparação e análise entre as modalidades lingüísticas; 
 Vídeo; 
 Estudo dirigido; 
 Seminário; 
 Atividades escritas; 
 Debates 

AVALIAÇÃO 
 A avaliação será contínua com atividades escritas e orais; 
 Produção textual; 
 Prova escrita; 
 Confecção de painéis; 
 Análise da narrativa 
 Debates sobre textos 
 Leitura e discussão em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 
 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social. 

São Paulo, Loyola, 2000. 
 ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 2001. 
 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo:  
Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
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 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: Sulamericana,  

1969. 6V 
 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério da 

Educação : Brasília, 1986. 
 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do conhecimento. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São Paulo: 

Autores Associados, 2005. 
 EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins Fontes,  

1990. 
 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de participação na 

construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
 GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascável: 

Assoeste, 1985. 
 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do desenvolvimento. In 

FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os processos de leitura e escrita: 
novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, 
p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1978.   

 _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro:  

Paz e Terra, 1979. 
 KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 
 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua materna. 

São Paulo: Ática, 2004. 
 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de 

ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. Disponível em: 
Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São Paulo: 
Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que se 

ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. 

ed. Campinas: Pontes, 1996. 
 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 

Letras, 1997.  
 SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003.  
 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 

gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São Paulo: EPU, 

1989. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: BIOLOGIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, observando 
em microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 
 Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em estudo. 
 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 
 Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, leitura 

de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em 
estudo. 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando conceitos, 
identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

 Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 
 Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado (existencial 

ou escolar). 
 Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou 

processos biológicos. 
 Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações intencionais por 

ele produzidos no seu ambiente. 
 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Genética; 
 Evolução 
 Ecologia 
 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas com exposição participada; 
 Observação do desenvolvimento; 
 Apresentação de seminários e relatórios 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; 
 Observação do desenvolvimento; 
 Apresentação de seminários e relatórios 

BIBLIOGRAFIA 
 LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDEN, F., Biologia série Brasil, volume único, 

Ática, 1ª edicção, São Paulo, 2004 
 FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. Volume único, ed. Moderna, 2ª edição, São 

Paulo, 2003. 
 PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 
 SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 1997 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: QUIMICA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 
 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice versa.  
  Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas 

modificações ao longo do tempo. 
 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; gráficos, 

tabelas e relações matemáticas. 
 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 
 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica (lógico-

empírica). 
 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 
 Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender relações de 

proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 
 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 
 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para 

resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, identificando e 
acompanhando as variáveis relevantes. 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 
humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 
 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da química e 

aspectos sócio político-culturais. 
 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento 

da química e da tecnologia. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Reações químicas; 
 Balanceamento de equações químicas; 
 Cálculos Estequiométricos; 
 Soluções; 
 Termoquímica; 
 Cinética química; 
 Equilíbrio químico 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aula expositiva; 
 Prática em laboratório; 
 Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; 
 Trabalhos Individuais ou em equipe; 
 Relatórios e Seminários 

BIBLIOGRAFIA 
 CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, [199_?]. 
 FELTRE, Ricardo. Química.   São Paulo: Moderna, [199_?]. 
 LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: Ática, 

2000. 672p. 
 PERUZZO, Tito Maragaia e CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 
 SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 1999. 

751p 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
50 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina:GEOGRAFIA 
Série:2ª Carga Horária: 60 H –72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de cidadania 
plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, efetivamente uma 
reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

 Conhecer analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 
BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Globalização e neoliberalismo; 
 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 
 Movimentos sociais; 
 Meio ambiente; 
 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas; 
 Seminários; 
 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 
 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 
 Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 
 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – Rio 

de Janeiro: Sextante, 2003 
 
 

INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: INGLÊS 
Série: 2º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Ampliar a visão de mundo do educando e permitir-lhe o acesso à informação e à inserção no 

mercado de trabalho, através do desenvolvimento da sua capacidade de ler e compreender 

textos em língua inglesa sobre assuntos da área de Segurança Ocupacional; 

- Perceber os procedimentos mentais, cognitivos e lingüísticos que envolvem a atividade de 

leitura em língua inglesa; 

- Avaliar o contexto sociocultural em que um texto escrito é produzido e identificar os 

componentes lingüísticos e não-lingüísticos característicos dos gêneros textuais pertinentes; 

- Observar a organização textual, identificando os seus elementos constituintes, e selecionar 

as 

informações relevantes aos seus propósitos; 

- Utilizar estratégias facilitadoras da leitura, adotando níveis diferentes de compreensão de um 

texto de acordo com suas necessidades; 
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- Apropriar-se do léxico característico da área de Segurança Ocupacional; 

- Desenvolver um método próprio de leitura. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTÉUDOS): 

elicitação de informações paratextuais (aspectos gráficos: layout, recursos tipográficos); 

brainstorming (discussão sobre as possibilidades temáticas do texto); ativação de background 

(conhecimento prévio); previsão, inferência; skimming (leitura de informação geral); scanning 

(busca de informações específicas); identificação de palavras-chave; reconhecimento de 

tópicos frasais; levantamento da idéia central de parágrafos; compreensão dos mecanismos de 

coesão e coerência textuais. Sintagmas nominais – pronomes pessoais, possessivos, 

reflexivos, demonstrativos, relativos e indefinidos; numerais; modificadores; quantificadores; 

preposições; processos de formação de palavras (prefixação, sufixação, justaposição, 

composição, aglutinação); 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSCIA: 

GARRIDO, Lina et al. Inglês instrumental. Salvador: EDUFBA, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, D.T. Inglês para turismo e hotelaria. São Paulo: Disal, 2005. 

GAMA, Â.N.M.da et al. Para compreender textos em inglês. Rio de Janeiro: Editora Central 
da Universidade Gama Filho, 1991. 

FUCHS, Marjorie et al. Grammar Express. New York: Longman, 2001. 

LARSEN-FREEMAN, Diane. Grammar Dimensions. Boston: Heinle, 2000. 

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use. New York: Cambridge, 1997. 

OXFORD Dicionário inglês-português e português-inglês. London: Oxforf University Press, 
1999. 

MICHAELIS Moderno Dicionário inglês-português, português-inglês. São Paulo: Cia, 
Melhoramentos, 2000. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori... (et al). Leitura em língua inglesa: uma abordagem 
instrumental. São Paulo: Disal, 2005.   

 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
52 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: SOCIOLOGIA GERAL E DO TRABALHO 
Série: 2ª Carga Horária: 60 h - 72 horas 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Profissionalizante 
 Revisão critica das teorias sobre a divisão do trabalho e as respostas gerenciais; 
 A teoria da alienação revista sob a ótica da sociologia Moderna; 
 Exame das principais formulações ideológicas sobre o trabalho; 
 A sociologia do sindicalismo e o sindicato no Brasil; 
 Movimentos sociais de luta e defesa da cidadania, das minorias e pelo direito às 

diversidades humanas; 
 Família: ampliação do conceito, especificidades e diferenças; 
 Estratégias de abordagem e grupos sociais, especialmente a família; 
 Cultura popular e práticas populares. 
 Cultura da paz e não violência: gênero e etnia. 
 FORMAÇÃO GERAL: 
 Produzir novos discursos sobre diferentes realidades sociais, a partir das observações 

e reflexões realizadas; 
 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliado a 

“visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com 
vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de comunicação e de 
massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão 
do consumidor e do próprio eleitor. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Individuo e Sociedade; 
 Sociologia do trabalho: Trabalho e ideologia; 
 Taylorismo, Fordismo, Toyotismo; 
 Sociologia: a ciência da sociedade; 
 Relações indivíduo-sociedade; 
 Cultura e Sociedade; Cultura e Ideologia; Diversidade cultural; 
 Introdução à metodologia cientifica; 
 Análise e interpretação de dados estatísticos; 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas participadas; 
 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 
 Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da pesquisa; 
 Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; Freqüências e participações às atividades desenvolvidas; 
 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 
 ANTUNES, Ricardo, Os Sentidos do Trabalho (Ensaio sobre a Afirmação e a Negação 

do Trabalho),  Ed. Boitempo, 7ª edição, São Paulo, 2003 
 BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as relações 

raciais. São Paulo: Ática, 2003. 
 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – Rio 

de Janeiro: Sextante, 2003 
 BRANDÃO, Antônio Carlos.  Movimentos culturais de juventude.  São Paulo: Moderna, 

1990. 
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 CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. São 
Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. 

 CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão de 
sociologia. RS: Unijuí, 2004. 

 COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1997 

 DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São Paulo: 
Ática, 2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: temas de 
cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de Janeiro: 
Horizonte, 1945.  

 GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes.  
 GUIMARÂES, R. TAVARES, R.F. Saúde e Sociedade no Brasil: Anos 80 Relume 

Dumara. 
 HARVEY, D. A Condição Pós-Moderna, Ed. Loyola, 1993, Parte 2. 
 INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 
 JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem sociológica. 

São Paulo: Zahar  
 KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. Editora 

Quartel,  2001 
 LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, Rio de 

Janeiro: Zahar editores, 2003 
 MARTINS, J.S. Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: edesp, 1998. 

MEKSENAS, P. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. Loyola.  
 MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes. 
 ___________ ALVES, P.C. Saúde e doença: um olhar antropológico. Fiocruz, 1994. 
 OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Ática, 1995. 
 PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. São 

Paulo: Ática, 2003. 
 QUEIROZ, M.S. Saúde e doença: um enfoque antropológico. Edusc, 2003. 
 TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 2002. 
 TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Iniciação à Sociologia.  São Paulo: Atual, 2000. 
 VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Série: 2º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- - Compreender os princípios de Ecologia e Meio Ambiente; 

- Identificar os fatores de poluição do ar, água e solo; 

- Saber a importância de reservar o meio ambiente; 

- Conhecer a legislação ambiental a nível federal e estadual. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTÉUDOS): 

Meio Ambiente, paradoxos e contradições. Desenvolvimento sustentável, características e 
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questões. Noções sobre desenvolvimento, ecodesenvolvimento e temas correlatos: padrão de 

vida, qualidade de vida, qualidade ambiental, modernização e modernidade. Cronologia e 

histórico do desenvolvimento sustentável. Tratados e Acordos Internacionais: principais 

convenções e Conferências. Direito Ambiental. Pontos relevantes a serem considerados para 

operacionalizar o conceito. Participação dos diversos segmentos da sociedade na 

implementação do desenvolvimento sustentável. Importância da preservação do meio 

ambiente. Conceitos e definições. Programas de conservação do meio ambiente. Estudos de 

proteção do meio ambiente. Sistemática a ser seguida. Aspectos legais. Órgãos institucionais, 

regimentadores e fiscalizadores.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BANDEIRA DE MELLO E SILVA, Sylvio. Metrópoles e Desenvolvimento Sustentável. 
Salvador: ICBA, 1996  

BRUNDTLAND, G.H. Nosso Futuro Comum. 2ª Ed. FGV. Rio de Janeiro, 1991  

GOMES, Marcos Affonso Ortiz. Políticas para o Meio Ambiente. Lavras:. FLA/FAEPE, 2000  

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des) Caminhos do Meio Ambiente. São Paulo: 
Contexto, 2005.  

MACEDO, Renato Luiz Grisi. Conservação Ambiental. Lavras:. UFLA/FAEPE, 2000  

MARQUES, Maria Auxiliadora R, Braga.; MARQUES, Zenita cunha Guenther. A educação 
Rural na Dimensão Ambiental. UFLA/FAEPE, 2000  

NEVES, Flávia Luciana. Introdução ao Estudo de Gestão e manejo Ambiental. Lavras: 
UFLA/FAEPE, 2000  

VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo: Editora Senac São 
Paulo, 2006.  

MMA. ISER (2001). O que os Brasileiros pensa do Meio Ambiente e do Consumo 
Sustentável.  

McCORMICCK, J. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 224 p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALCANTI, C. (Org). Desenvolvimento e natureza: Estado para uma sociedade 
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sustentável. São Paulo: Cortez, 1995. 429 p.  

CAPRA, F. A teia da vida: Uma compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 
Editora Cultrix, 1996. 256p.  

DAJOZ, R. Ecologia Geral. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1983. 472p.  

DAJOZ, R. Princípios de Ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 519p.  

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: SAÚDE OCUPACIONAL 
Série: 2º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:  

- Conhecer o metabolismo no organismo humano das diversas substâncias presentes nos 

ambientes laborais; 

- Conhecer as principais doenças relacionadas ao trabalho e os seus agentes; 

- Aplicar princípios preventivos às doenças ocupacionais relativas às atividades laborais; 

- Compreender as necessidades de saúde do empregado/ comunidade; 

- Interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de saúde, utilizando-a 

como um dos balizadores na realização do seu trabalho; 

- Saber interpretar e cumprir a NR-7: PCMSO; 

- Orientar o trabalhador e demais profissionais sobre os agentes ambientais potencialmente 

nocivos à saúde; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTÉUDOS): 

Histórico da Medicina e Saúde Ocupacional; Fundamentos de toxicologia: histórico, princípios, 

conceitos, indicadores de exposição, biológico e de efeitos; Toxicologia ocupacional; 

Conceituação e importância; Epidemiologia da morbidade do Trabalho; Políticas de Saúde 

Pública: Leis Municipais, Estaduais e Federais  – Sistema de Saúde no Brasil antes e depois da 

Constituição de 1988; O SUS e suas características; CEREST (Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador); RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador); COSAT 

(Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde – Centro de Informações); 

GEISAT (Grupo Executivo Interministerial da Saúde do Trabalhador); Tabagismo e suas  

Conseqüências;  Alcoolismo como causa de acidentes de trabalho; Drogas no trabalho: 

dependência provocando acidentes e conflitos interpessoais; DST/ AIDS: prevenção e métodos de  

planejamento familiar; Riscos de doenças endêmicas e epidêmicas para o trabalhador; PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR 7); Doenças ocupacionais: 

profissionais e do trabalho; Doenças causadas por agentes físicos, químicos e biológicos; 

Doenças do trabalho na indústria e no meio rural; Trabalho a céu aberto – NR 21; Segurança e 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
56 

Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde – NR 32.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Manual de Procedimentos para os serviços de saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho. 
Ministério da Saúde do Brasil, 2001. 

BURGESS, William. Identificação de possíveis riscos à saúde do trabalhador nos diversos 
processos industriais. Ergo Editora. Belo Horizonte.1997. 

LEITE, Edna M A; SIQUEIRA, Maria E P B, Couto, Hudson A. Monitorização biológica de 
trabalhadores expostos a substâncias químicas. Belo Horizonte: Ergo Editora, 1992. 

THIESEN, Flavia Valladão. Manual para monitorização biológica da exposição ocupacional a 
agentes químicos.. Porto Alegre: EDIPUCRS,1996. 

BOWLER, R. M., CONE, James E. Segredos em Medicina do Trabalho. São Paulo: Artmed, 
2001.  

BRITO FILHO, Dilerando. Toxicologia humana e geral. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1988.  

MENDES, R. Medicina do trabalho: doenças ocupacionais. São Paulo: Sarvier, 1980. 

MICHEL, O. R. Toxicologia ocupacional. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

OGA, S. Fundamentos de toxicologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VIEIRA, S. I. Medicina básica do trabalho. Curitiba: Gênesis, 1995.  

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: ERGONOMIA 
Série: 2º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Identificar carga física, mental e psíquica nas tarefas realizadas na organização; 

- Conhecer as normas que regem os princípios ergonômicos; 

- Conhecer as causas das doenças relacionadas ao ambiente de trabalho: LER e DORT; 

- Analisar e avaliar os postos de trabalho, a tarefa exercida, seu aspecto cognitivo e a exigência 

de produtividade. 
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- Conhecer as técnicas para levantar, empurrar e puxar objetos, aplicadas nos ambientes de 

trabalho; 

- Formular e desenvolver o plano de avaliação ergonômica nos ambientes de trabalho, propondo 

ações preventivas. 

- Conhecer a contribuição da ginástica laboral compensatória como prevenção às LER e DORT. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Noções de fisiologia do trabalho: idade, fadiga, vigilância e acidente. Aplicação de forças 

(Biomecânica). Aspectos antropométricos. Dimensionamento de postos de trabalho. Limitações 

sensoriais. Dispositivos de controle. Dispositivos de informação. Sistema homem-máquina. 

Trabalho em turno. Postura. Ergonomia aplicada ao trabalho. Como implantar ergonomia na 

empresa. Postos de trabalho adequados e inadequados. Causas das dores e doenças. Coluna 

vertebral: movimentos, cintura pélvica, cintura escapular. Problemas posturais. Transporte e 

levantamento de peso – critérios da NIOSH. Avaliação de posturas. Antropometria. 

Desenvolvimento da percepção. Avaliação de postura (check-lists). Mobiliário ergonômico. NR 17 

– Ergonomia - aspectos principais: conforto e nível de iluminação; avaliação e controle do nível de 

iluminação; anexo I – Trabalho dos operadores de check-out; anexo II – Trabalho em 

teleatendimento/ telemarketing 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DEJOURS, Cristophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: 
Cortez, 1987. 

GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4.ed. Porto Alegre: 
Bookmam, 1998. 

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde do trabalho. São Paulo: LTr, 2000. 
IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1993. 

GRANDJEAN, Etienne. Manual de Ergonomia. Adaptando o Trabalho ao Homem. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul Ltda. 4ª ed,1998. 338p.  

OLIVEIRA, C.R.de. Manual prático de LER, Lesões por Esforços Repetitivos. Belo Horizonte. 
Health, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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COUTO, H. de A. Ergonomia Aplicada ao Trabalho em 18 Lições. Belo Horizonte: Editora Ergo, 
2002. 

COUTO, H. de A. Como Implantar Ergonomia na Empresa. Belo Horizonte: Editora Ergo, 2002. 

 
 

5.3.3 EMENTAS DA 3ª SÉRIE 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 3ª Carga Horária: 30 HORAS – 36 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto de um 
processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento do jovem 
estudante; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Éticas do dever, fundamentação da moral, autonomia do sujeito 
 Razão e vontade, o belo e o sublime na Filosofia alemã 
 Crítica à metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger 
 Epistemologias contemporâneas, Filosofias da ciência, o problema da demarcação 

entre ciência e metafísica 
 O problema dos universais, os transcendentais 
 Fenomenologia, existencialismo 
 Marxismo e Escola de Frankfurt. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas participadas; 
 Utilização de slides, Retroprojetor; 
 Quadro branco 
 Trabalho de apresentação individual e grupal 
 Solicitação de leitura 
 Filmes 

 
AVALIAÇÃO 

 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
 Prova escrita 
 Seminários 
 Debates 
 Proposta de leitura: textos originais 
 

BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – São 
Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São Paulo: 
Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus ILHÉUS 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: BIOLOGIA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, observando em 
microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 
 Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em estudo. 
 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 
 Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, leitura 

de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em 
estudo. 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando conceitos, 
identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações 

 Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc. 
 Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia(lógica interna) na 

compreensão de fenômenos. 
 Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 
 Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para resolução de problemas, 

fazendo uso,quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados 
coletados. 

 Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, 
utilizando elementos da Biologia. 

 Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado (existencial 
ou escolar). 

 Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou 
processos biológicos( lógica externa) 

 Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção 
de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais,religiosos e tecnológicos. 

 Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso 
comum relacionados a aspectos biológicos; 

 Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações intencionais por 
ele produzidos no seu ambiente. 

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 
implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, 
considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de 
desenvolvimento sustentável. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Citologia; 
 Embriologia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas com exposição participada; 
 Uso do retroprojetor; 
 Aulas práticas 
 Trabalhos em equipe; 
 Seminários e filmes 

AVALIAÇÃO 
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 Avaliação escrita; 
 Observação do desenvolvimento da aprendizagem; 
 Apresentação de seminários e relatórios 

BIBLIOGRAFIA 
 LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia Série Brasil, volume único, Ed. 

Ática, 1ª edição, São Paulo, 2004 
 FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. Biologia, Volume único, Moderna, 2ª edição, 

São Paulo, 2003 
 PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 
 SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 1997 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: SOCIOLOGIA 
Série: 3ª Carga Horária: 60h - 72 horas/aula 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 
explicações das Ciências Sociais ,amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do 
senso comum. 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 
observações e reflexões realizadas. 

 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliado a 
“visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com 
vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de comunicação e de 
massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão 
do consumidor e do próprio eleitor. 

 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos 
sociais, agindo de modo a preservar o direito á diversidade, enquanto princípio 
estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

 Compreender  as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação 
exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania 
plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e também entre 
os diferentes grupos; 
 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Revisão critica das teorias sobre a divisão do trabalho e as respostas gerenciais; 
 A teoria da alienação revista sob a ótica da sociologia Moderna; 
 Exame das principais formulações ideológicas sobre o trabalho; 
 A sociologia do sindicalismo e o sindicato no Brasil; 
 Movimentos sociais de luta e defesa da cidadania, das minorias e pelo direito às 

diversidades humanas; 
 Família: ampliação do conceito, especificidades e diferenças; 
 Estratégias de abordagem e grupos sociais, especialmente a família; 
 Cultura popular e práticas populares. 
 Cultura da paz e não violência: gênero e etnia. 
 Individuo e Sociedade; 
 Sociologia do trabalho: Trabalho e ideologia; 
 Taylorismo, Fordismo, Toyotismo; 
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 Sociologia: a ciência da sociedade; 
 Relações indivíduo-sociedade; 
 Cultura e Sociedade; Cultura e Ideologia; Diversidade cultural; 
 Introdução à metodologia cientifica; 
 Análise e interpretação de dados estatísticos; 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas  dialogadas; 
 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 
 Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da pesquisa; 
 Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; Freqüência e participações nas atividades desenvolvidas; 
 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 
 ANTUNES, Ricardo, Os Sentidos do Trabalho (Ensaio sobre a Afirmação e a Negação 

do Trabalho),  Ed. Boitempo, 7ª edição, São Paulo, 2003 
 BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as relações 

raciais. São Paulo: Ática, 2003. 
 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – Rio 

de Janeiro: Sextante, 2003 
 BRANDÃO, Antônio Carlos.  Movimentos culturais de juventude.  São Paulo: Moderna, 

1990. 
 CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. São 

Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. 
 CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão de 

sociologia. RS: Unijuí, 2004. 
 COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 

1997 
 DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 
 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São Paulo: 

Ática, 2003. 
 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: temas de 

cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 
 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de Janeiro: 

Horizonte, 1945.  
 GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes.  
 GUIMARÂES, R. TAVARES, R.F. Saúde e Sociedade no Brasil: Anos 80 Relume 

Dumara. 
 HARVEY, D. A Condição Pós-Moderna, Ed. Loyola, 1993, Parte 2. 
 INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 
 JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem sociológica. 

São Paulo: Zahar  
 KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. Editora 

Quartel,  2001 
 LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, Rio de 

Janeiro: Zahar editores, 2003 
 MARTINS, J.S. Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: edesp, 1998. 

MEKSENAS, P. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. Loyola.  
 MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes. 
 ___________ ALVES, P.C. Saúde e doença: um olhar antropológico. Fiocruz, 1994. 
 OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Ática, 1995. 
 PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. São 

Paulo: Ática, 2003. 
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 QUEIROZ, M.S. Saúde e doença: um enfoque antropológico. Edusc, 2003. 
 TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 2002. 
 TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Iniciação à Sociologia.  São Paulo: Atual, 2000. 
 VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: GEOGRAFIA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de cidadania 
plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, efetivamente uma 
reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

 Conhecer e  analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 
 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas,gráficos, 

tabelas),considerando-os como elementos da representação de fatos e fenômenos 
espaciais e/ou especializados. 

 Reconhecer  e  aplicar o uso das escalas cartográficas e geográfica, como formas de 
organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos naturais e 
humanos. 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 
identificando as  singularidades ou generalidades de cada lugar,paisagem ou território. 

 Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos 
processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de 
trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes 
sociais 

 Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 
degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a 
mundialização dos fenômenos culturais,econômicos,tecnológicos e políticos que 
incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas-local,regional,nacional e global. 

 Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a 
sua essência,ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os 
processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam 
em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia 
 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, 

sociais,econômicas,culturais e políticas no seu “lugar-mundo”,comparando, analisando 
e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e 
vivida a realidade. 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Globalização e neoliberalismo; 
 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 
 Movimentos sociais; 
 Meio ambiente; 
 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas; 
 Seminários; 
 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 
 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 
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 Pesquisa. 
BIBLIOGRAFIA 

 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – Rio 
de Janeiro: Sextante, 2003 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: EDUCAÇÃO FISICA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 
para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais manifestações de 
movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos 
sobre a cultura corporal.   

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 
importância delas na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 
individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim atingir os objetivos 
que se propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre 
diferentes pontos de vista postos em debate. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 
modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-
os em sua praticas corporais.   

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-
las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura autônoma, na 
seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.   

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 
valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Atividades lúdicas: jogos, dinâmicas; 
 Aptidão física x Saúde; 
 Uso de drogas, anabolizantes; 
 Diversas 
 Práticas da Cultura Corporal: Ginástica aeróbica; caminhada; alongamentos; 
 Seleção e elaboração de coreografias referente a temática a ser escolhida; 
 Vivências corporais que proporcionem o crescimento pessoal e interpessoal; 
 Festival de Dança-Educação; 
 Prática esportiva: Handebol e Futsal; 
 Fundamentos Básicos 
 Regras 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas práticas: jogos, aquecimento e alongamento; 
 Aulas expositivas participadas; 
 Visitas às academias ou locais de práticas corporais e entrevistas com os professores; 
 Pesquisa e apresentação de trabalho teórico: cultura corporal; 
 Divisão de grupos para escolha do Tema, ritmo, música e dança; 
 Elaboração e Ensaios das coreografias; 
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 Apresentação do trabalho no Festival de Dança-Educação; 
 Jogos; 
 Competição intersalas 

 
AVALIAÇÃO 

 Participação durante as aulas; 
 Apresentação de trabalhos; 
 Relatório do trabalho, com avaliação individual dos componentes feita pelo grupo; 
 Participação e apresentação no Festival de Dança-Educação; 
 Avaliação teórica 

 
BIBLIOGRAFIA 

 Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 
 Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 
 Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 
 Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 
 Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. São 

Paulo. Ed. Scipione, 1996 
 Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de Janeiro. Ed. 

Sprint, 1995 
 Teixeira, Jober Júnior. Futebol de Salão. Uma nova visão pedagógica. 3ª edição. Porto 

Alegre. Ed. Sagra. 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FISICA 
Série: 3ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, nos manuais de 
instalação de aparelhos e circuitos de instalações elétricas prediais.  

 Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento aprendido, utilizando a 
linguagem física adequada. 

 Conhecer as fontes de informação e formas de obter informações relevantes, sabendo 
interpretar notícias científicas. 

 Desenvolver a capacidade de investigação física.  
 Conhecer e utilizar conceitos físicos.Relacionar grandezas, quantificar, identificar 

parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 
 Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. 
 Construir e investigar situações ‘’problema’’, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos, prever, analisar, avaliar. 
 Descobrir fucionameto de aparelhos elétricos 
 Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 
 Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Ondulatória. 
 Introdução à eletricidade: carga elétrica, condutores, isolantes, eletrização, campo 
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elétrico; 
 Eletrodinâmica; 
 Semicondutores: Estrutura e funcionamento. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas e demonstrativas; 
 Atividades de laboratório; 
 Montagem de circuito simples. 

 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 
 Relatório de atividades práticas; 
 Atividades demonstrativas. 

BIBLIOGRAFIA 
 
 GASPAR, A. Física. Vol. 03. Ed. Ática – São Paulo, 2001 
 MÁXIMO A. & ALVARENGA B. Curso de Física. Vol. 03 – Ed. Scipione, São Paulo, 

2000 
 RAMALHO, Júnior, F; FERRARO, N.G. e TOLEDO, P.A. – Os Fundamentos da Física 

– São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
 PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.02 e 03. São 

Paulo. Ed Moderna. 2005 
  SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 02 e 03  Ed. Atual, 2005 

 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: HISTÓRIA 
Série:3ª Carga Horária: 60 H – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de cidadania 
plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, efetivamente uma 
reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

 Conhecer analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 
BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Globalização e neoliberalismo; 
 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 
 Movimentos sociais; 
 Meio ambiente; 
 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas; 
 Seminários; 
 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 
 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 
 Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 
 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – Rio 

de Janeiro: Sextante, 2003 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança no Trabalho 
Disciplina: INGLÊS 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Ampliar a visão de mundo do educando e permitir-lhe o acesso à informação e à inserção no 

mercado de trabalho, através do desenvolvimento da sua capacidade de ler e compreender 

textos em língua inglesa sobre assuntos da área de Segurança Ocupacional; 

- Perceber os procedimentos mentais, cognitivos e lingüísticos que envolvem a atividade de 

leitura em língua inglesa; 

- Avaliar o contexto sociocultural em que um texto escrito é produzido e identificar os 

componentes lingüísticos e não-lingüísticos característicos dos gêneros textuais pertinentes; 

- Observar a organização textual, identificando os seus elementos constituintes, e selecionar 

as 

informações relevantes aos seus propósitos; 

- Utilizar estratégias facilitadoras da leitura, adotando níveis diferentes de compreensão de um 

texto de acordo com suas necessidades; 

- Apropriar-se do léxico característico da área de Segurança Ocupacional; 

- Desenvolver um método próprio de leitura. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Estruturas gramaticais: Articuladores de coesão (conjunções); sintagmas verbais – estruturas 

afirmativa, negativa e interrogativa; tempos verbais; verbos modais, voz passiva. Léxico: 

sinônimos; antônimos; acrônimos; cognatos e falsos cognatos; técnicas de uso de dicionário. 

Capacitação do aluno à leitura de textos técnicos em língua estrangeira (inglês), em especial 

de conteúdos pertinentes à área do seu curso. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GARRIDO, Lina et al. Inglês instrumental. Salvador: EDUFBA, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, Décio Torres. Inglês para turismo e hotelaria. São Paulo: Disal, 2005. 

GAMA, A.N.M.da et al. Para compreender textos em inglês. Rio de Janeiro: Editora Central 
da Universidade Gama Filho, 1991. 

FUCHS, Marjorie et al. Grammar Express. New York: Longman, 2001. 

LARSEN-FREEMAN, Diane. Grammar Dimensions. Boston: Heinle, 2000. 

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use. New York: Cambridge, 1997. 

OXFORD Dicionário inglês-português e português-inglês. London: Oxforf University Press, 
1999. 

MICHAELIS Moderno Dicionário inglês-português, português-inglês. São Paulo: Cia 
Melhoramentos, 2000. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori... (et al). Leitura em língua inglesa: uma abordagem 
instrumental. São Paulo: Disal, 2005. 

 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Ler e interpretar textos em matemática; 
 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc); 
 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
 Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta; 
 Produzir textos matemáticos adequados; 
 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
 Formular hipóteses e prever resultados; 
 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e intervenção no 

real; 
 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento. 
 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Unidade I 
o 1.Binômio de Newton: conceitos, termo geral, triangulo de Pascal 
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o 2.Geometria Plana: definição das principais figuras planas, calculo de perímetro, 
áreas e elementos notáveis. 

o 3.Geometria Espacial de posição: conceitos, principais axiomas, posições 
relativas de ponto e reta, ponto e plano, reta e reta, reta é plano. 

 Unidade II 
o Geometria Espacial Métrica 
o Poliedros: conceitos, classificação, relação de Euler. 
o 1.2. Prismas: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 
o Cilindro: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 
o Cone: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 
o Esfera: conceitos, cálculo de superfície e volume. 

 Unidade III 
o Geometria Analítica 
o O ponto: conceitos distancia de pontos, ponto médio, condição de alinhamento, 

área de triangulo. 
o A reta: equação reduzida, equação geral, equação paramétrica/segmentária, 

posições relativas, perpendiculares. 
o A circunferência: equação geral, equação reduzida, posições relativas. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Trabalhos em grupo 
 Estudo dirigido 
 Exposição participada 
 Apresentação de problemas da vida real. 
 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 
 Resolução de listas de exercícios. 
 Trabalhos em grupo 
 Prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 
 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, editora 

Atual-2004. 
 Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 

editora Ática –2003. 
 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora Atual 

–2005. 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Compreender as principais características do Modernismos português e brasileiro. 
 Entender a importância da escola moderna para afirmação da literatura brasileira como 

literatura nacional. 
 Identificar as gerações do Modernismo brasileiro e suas características. 
 Estudar a poesia e prosa moderna brasileira, fazendo relação entre as obras e contexto 

social. 
 Diferenciar e produzir textos argumentativos e dissertativos. 
 Entender a importância da coesão e coerência no processo de construção textual. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
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 História social do Modernismo/ A poesia e prosa moderna brasileira. 
 Texto argumentativo e dissertativo. 
 Coesão e coerência (teoria do texto). 
 Textos informativos 
 Funções dos pronomes e numerais na produção textual. 
 Introdução aos estudos da sintaxe: termos essenciais. 
 Orações coordenadas e subordinadas. 
 O Modernismo no Brasil. 
 Função das conjunções e das preposições na produção textual. 
 Termos integrantes e acessórios da oração. 
 Semântica / sintaxe / morfologia (inseridas no texto) 
 O Pós-Modernismo  
 Literatura Contemporânea/Poesia Marginal/ Poesia concretista/Prosa Pós-Moderna. 
 Concordância e Regência Nominal/Verbal. 
 Colocação Pronominal 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aula expositiva; 
 Leitura e pesquisa; 
 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 
 Comparação e análise entre as modalidades lingüísticas; 
 Seminários 
 Trabalhos em grupos 
 Produções e Análises Textuais (individual) 
 Laboratório de Expressão Oral 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação contínua, com atividades escritas e orais; 
 Freqüências e participação às atividades desenvolvidas; 
 Confecção de painéis; 
 Produção textual. 

BIBLIOGRAFIA 
 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social. 

São Paulo, Loyola, 2000. 
 ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 2001. 
 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo:  
Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: Sulamericana,  

1969. 6V 
 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério da 

Educação : Brasília, 1986. 
 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do conhecimento. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São Paulo: 

Autores Associados, 2005. 
 EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins Fontes,  

1990. 
 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de participação na 
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construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
 GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascável: 

Assoeste, 1985. 
 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do desenvolvimento. In 

FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os processos de leitura e escrita: 
novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, 
p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1978.   

 _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro:  

Paz e Terra, 1979. 
 KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 
 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua materna. 

São Paulo: Ática, 2004. 
 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de 

ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. Disponível em: 
Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São Paulo: 
Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que se 

ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. 

ed. Campinas: Pontes, 1996. 
 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 

Letras, 1997.  
 SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003.  
 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 

gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São Paulo: EPU, 

1989. 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: QUIMICA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 
 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice versa. - 

Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas 
modificações ao longo do tempo. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; gráficos 
tabelas e relações matemáticas. 
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 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 
conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica (lógico-
empírica). 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 
 Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender relações de 

proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 
 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 
 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para 

resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, identificando a 
acompanhando as variáveis relevantes. 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 
humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 
 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da química e 

aspectos sócio político-culturais. 
 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento 

da química e da tecnologia. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Radioatividade; 
 Química Orgânica; 
 Petróleo, hulha e bioconbustíveis. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aula expositiva; 
 Prática em laboratório 
 Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

AVALIAÇÃO 
 Avaliação escrita; 
 Trabalhos individuais ou em equipes; 
 Relatórios e seminários 

 
BIBLIOGRAFIA 

 CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, [199_?]. 
 FELTRE, Ricardo. Química.   São Paulo: Moderna, [199_?]. 
 LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: Ática, 

2000. 672p. 
 PERUZZO, Tito Maragaia e CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 
 SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 1999. 

751p 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio em Segurança no Trabalho 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM SEGURANÇA NO TRABALHO 
Série: 3º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Interpretar as legislações e normas relativas à Segurança e Saúde no Trabalho; 

- Conhecer histórico da Segurança do Trabalho; 
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- Conhecer histórico da Previdência Social; 

- Conhecer a legislação trabalhista; 

- Saber obrigações das empresas quanto à Inspeção Prévia; 

- Saber os direitos e deveres dos empregadores e trabalhadores; 

- Conhecer os benefícios acidentários e previdenciários; 

- Saber relacionar os acidentes e doenças ocupacionais ao trabalho; 

- Saber preencher Comunicação de Acidente de Trabalho; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTÉUDOS): 

Legislação. Constituição Federal; Conceituação: lei, decreto, portaria, resolução, instrução 

normativa. Hierarquia: legislação federal, estadual, municipal. Legislação Trabalhista – CLT; 

Trabalho da Mulher e do Menor; Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT; Legislação 

previdenciária. Legislação sindical; Principais órgãos internos do Poder Público Federal e suas 

responsabilidades, atribuições ou competências específicas relacionadas à Promoção da 

Segurança e Saúde no Trabalho; A co-responsabilidade dos acidentes. Portarias normativas e 

outros dispositivos legais. Disposições Gerais – NR 1; Inspeção Prévia – NR 2; Embargo e 

interdição - NR 3; Fiscalização e Penalidades - NR 28; Perfil Profissiográfico Previdenciário - 

PPP; Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT; Convenções e 

Recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBOSA GARCIA, G.F. – Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: 
Editora Método, 2007.  

DELA COLETA, José Augusto. Acidentes de trabalho. São Paulo: Atlas, 1989. 

GONÇALVES, E.A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 5ª Ed. – São Paulo: LTr, 
2011. 

MORAES, G. e RAGAZZI, R.. Normas Regulamentadoras Comentadas, Legislação de 
Segurança e Medicina do Trabalho. Rio de Janeiro: Atlas, 2009.  

PAGANO, S.C.R.; SALIBA, T.M. – Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho e Saúde 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
73 

do Trabalhador. São Paulo: LTr, 2007. 

RIBEIRO, Leonídio – Técnicas de Segurança do Trabalho. São Paulo: SESI, 1974.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ZOCCHIO, A. Prática da prevenção de acidentes: ABC da segurança do trabalho. 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança no Trabalho 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PRIMEIROS SOCORROS 
Série: 3º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Saber prestar os primeiros socorros; 

- Conhecer as funções dos diferentes sistemas do corpo humano; 

- Identificar o perfil da saúde na região e direcionar a atuação do Técnico em Segurança do  

Trabalho considerando o homem como um todo; 

- Conhecer equipamentos e materiais necessários à prestação dos primeiros socorros; 

- Saber fazer abordagem de pacientes com traumas. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Noções de Fisiologia Aplicáveis e Primeiros Socorros. Função dos sistemas: nervoso central e 

periférico, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema respiratório, aparelho digestivo, 

sistema renal, órgãos dos sentidos, sistema neuromuscular e neurovegetativo. Compartimento 

líquido, sangue e linfas. Recursos de Saúde disponíveis na comunidade: corpo de bombeiros; 

SAMU; UBS, etc (procedimentos de atendimento e competências); Primeiro Socorro (Leigo) e 

Socorro de Urgência (Profissional). Material de Primeiros Socorros. Feridas, Queimaduras e 

Hemorragias. Fraturas, Torsões e Luxações. Corpos Estranhos nos olhos, ouvido, nariz e 

garganta. Intoxicação e envenenamento. Parada Respiratória e Cardíaca. Respiração Artificial e 

Massagem Cardíaca. Estado de Inconsciência. Transporte de Acidentados. Equipes de Primeiros 

Socorros. Técnicas básicas de procedimentos no atendimento em urgência e emergência. 

Abordagem ao paciente no trauma e nas emergências clínicas. Técnicas básicas de reanimação 

cardiopulmonar. Técnicas de bandagens, de imobilizações e de transporte. Atendimento de 

emergência de vítimas de animais peçonhentos e queimaduras. Parto de emergência. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 
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AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALEXANDRE, N. M. C; BRITO, E. Procedimentos básicos de enfermagem. São Paulo, 
Atheneu, 2000. 

BERGERON e outros – Primeiros Socorros. São Paulo, Atheneu, 1999.  

CAMPEDELLI, M. C. e GAIDZINSKI R. R. Escara - problema na hospitalização. São Paulo, 
Ática,1987.  

FORTES, J. I. Enfermagem em emergências. São Paulo, EPU, 1986.  

GIOVANI, A .M. M. Cálculo e administração de medicamentos. São Paulo, Legnar informática e 
editora, 2002.  

NORO, J. Manual de Primeiros socorros. São Paulo, Ática, 1996.  

PORTO, C.C. Semiologia médica. Rio de Janeiro, Edit. Guanabara-Koogan, 2000.  

KAWAMOTO, J. E. e FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. São Paulo, Atheneu, 1994.  

ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes: ABC da segurança do trabalho. 7.ed. 
São Paulo: Atlas, 2001.  

Aires, M. de M. Fisiologia, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1991. 

Ganong, W.F. Fisiologia Médica, São Paulo, Atheneu, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERNE e LEVY Fundamentos de Fisiologia. 4ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006  

CLAYTON/STOCK Farmacologia na prática de enfermagem.13 ed.,Elsevier, Rio de  
Janeiro, 2006. 

POTTER, Patrícia Ann Fundamentos de Enfermagem. 6ª ed., RJ : Elsevier, 2005.  

STAUT, N. da S. et al. Manual de drogas e soluções. EPU, São Paulo,1986.  

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico de Nível Médio em Segurança no Trabalho 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E EXPLOSÕES 
Série: 3º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Elaborar simulações e vivências práticas de combate a incêndio; 

- Analisar riscos potenciais e estabelecer critérios para escolha de métodos e equipamentos de 

combate a incêndio; 

- Desenvolver ações de proteção ativa e passiva na empresa; 

- Elaborar um Plano de Emergência. 
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- Conhecer os princípios e procedimentos básicos de prevenção e combate a incêndios; 

- Empregar, adequadamente, a técnica e a maneabilidade dos equipamentos para o  

combate a incêndios; 

- Conhecer formas de controle de pessoal e do pânico nos casos de incêndio; 

- Reduzir os riscos de acidentes e desastres com incêndios; 

- Combater focos e/ou princípio de incêndio. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Conceito, importância e participação da segurança do trabalho na proteção contra incêndio. 

Legislação e normas relativas à proteção contra incêndios. NR 23: proteção contra incêndios; 

Estudo sobre o fogo, o incêndio e a combustão e seus efeitos. Equipes de combate a incêndio: 

corpo de bombeiros, bombeiro profissional civil e brigadistas de incêndio. Proteção ativa – 

equipamentos de proteção e combate a incêndios e explosões. Proteção passiva – proteção 

estrutural. Explosivos – conceituação, identificação e controle. Técnicas de salvamento e noções 

de salvatagem. Química e física do fogo e Produtos de combustão e seus respectivos efeitos; 

Proteção estrutural: identificação, seleção e análise de materiais; Conceito e avaliação de carga 

incêndio; Proteção especial contra incêndio e Incêndios florestais; Sistemas de detecção, alarme e 

de combate a incêndios; Sistemas hidráulicos manuais e automáticos; Sistemas automáticos de 

CO2; Sistemas fixos e equipamentos móveis de combate a incêndio; Rede de hidrantes e Equipe 

de combate a incêndio; Dimensionamento de extintores de incêndio. Saída de emergência. 

Laboratórios de ensaios no Brasil. Seguro-incêndio. Relação Empresa Seguradora. Programa de 

Proteção Contra Incêndio. Produtos de Combustão e seus Respectivos Efeitos. Importância de 

Análise dos Processos Industriais sob Ponto de Vista Incêndio. Técnicas Inspeção e Análise de 

Causas de Incêndio e Explosões. Inspeções Oficiais: Órgãos Públicos e Seguradoras. Plano de 

emergência: critérios para elaboração; Montagem e prática de simulado de plano de abandono e 

combate a incêndio. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 
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BILIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas relativas à prevenção e 
combate a incêndios e explosões. Rio de Janeiro. 

CAMILO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção e combate a incêndios. São Paulo: Ed. 
Senac, 1998. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas relativas à prevenção e 
combate a incêndios e explosões. Rio de Janeiro. 

CAMILO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção e combate a incêndios. São Paulo: Ed. 
Senac, 1998.  

Giovanni Moraes. Regulamentação do Transporte terrestre de Produtos Perigosos. Rio de 
Janeiro, 2001. 

Telmo Brentano. Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndio nas Edificações. Ed. 
EDIPURCS - 3ª Edição – 2007 

Telmo Brentano. A proteção Contra Incêndios no Projeto de Edificações. Ed. EDIPURCS 3ª 
- Edição – 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HANSSEN, C. A. Proteção contra incêndios no projeto. Porto Alegre: UFRGS, 1992. 
 
 

INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio  
Área Profissional: Segurança no Trabalho 
Disciplina: GESTÃO AMBIENTAL 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Saber  
A relação da segurança do trabalho no meio ambiente. Aspectos legais, institucionais e órgãos 

regulamentadores; Conceituação e importância da preservação do meio ambiente; Programa de 

preservação meio ambiente; Tipos de impactos ambientais. Sistemática a seguir na preparação 

de um estudo do meio ambiente – EIA/RIMA; Critérios e técnicas de avaliação e controle de 

poluentes; A preservação do meio ambiente e a qualidade do ar; A preservação do meio 

ambiente e a qualidade da água; Processos expeditos de purificação; Preservação do meio 

ambiente e preservação do solo; Serviços básicos de saneamento em casos de emergência; 

Destinação de resíduos industriais. As dimensões da gestão ambiental. Plano de Emergência 

Ambiental – PEA. Vantagens da gestão ambiental para as empresas. Gestão Ambiental (ISO-

14001). Estudos de casos.  

 

Bibliografia básica: 
ANDRADE, Rui O. B., TACHIZAWA, Takeshy, CARVALHO, Ana, B. Gestão ambiental- 

Enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Makron Books, 2000.  

BADUE, Ana Flavia Borges(org.). Gestão Ambiental: Compromisso da Empresa. Gazeta 
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Mercantil Fascículos, março/maio de 1996.  

CALLENBACH, E. et al. Gerenciamento Ecológico, São Paulo: Editora Cultrix, 1993.  

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999.  

DUARTE, Gleuso D.& DIAS, José M.Martins. Responsabilidade Social: A empresa hoje. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S. A, 1986.  

______. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Editora Atlas, 1999.  

JÖHR, Hans. O verde é negócio. São Paulo: Editora Saraiva, 1994.  

MANUAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS. Curitiba: SEMA / IAP /  

GTZ, 1995.  

MANUAL DE IMPACTOS AMBIENTAIS. Fortaleza: Banco do Nordeste, 1999.  

REIS, L. F. S.; QUEIROZ, S. M. Gestão Ambiental em pequenas e médias empresas. Rio de 

Janeiro: Qualitymark Ed., 2002.  

TIBOR, Tom e FELDMAN, Ira. ISO 14000: um guia para as normas de gestão ambiental. São 

Paulo: Futura, 1996.  

BIBILOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MOTA, S. Introdução à Engenharia Ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro:ABES, 2003.  

MÜLLER, A. C. Hidrelétricas, Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo: Makron  

Books, 1995.  

TOMMASI, L.C. Avaliação de Impacto Ambiental. São Paulo 

 
5.3.4 EMENTAS DA 4ª SÉRIE 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: ESPANHOL 
Série:4ª  Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  
 

 Conhecer a unidade e a diversidade da língua espanhola ou castelhana, respeitando as 
peculiaridades léxicas, fonéticas e semânticas de cada nação. 

 Conhecer os países que falam a língua espanhola ou castelhana no mundo e a influência 
dos povos aborígines em sua conformação.   

 Compreender, interpretar e produzir textos orais e escritos.  

 Entender o diálogo em língua estrangeira como instrumento de comunicação na produção 
coletiva e na busca de soluções de problemas.  

 Oportunizar a valorização e respeito a sua cultura e a cultura do outro.  

 Conhecer, entender e apropriar-se, se conveniente,  da linguagem específica da área de 
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informática.  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)  
 

 Saludos, costumbres, agradecimientos y presentaciones.  

 Países donde se habla español o castellano en el mundo. 

 Lectura y comprensión de textos informativos, literarios y musicales. 

 Distinción entre registro formal e informal. 

 Pronombres personales sujeto y complemento. 

 Los colores 

 Las partes del cuerpo 

 El vestuario 

 Estructura de la lengua (estructuras gramaticales que dan soporte a la oralidad, lectura y 
escritura).  

 El lenguaje “netivo”.  

 Diferencias y semejanzas entre términos técnicos específicos de la informática.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS  
 

 Aulas expositivas, práticas, dinâmica de grupos. 

 Utilização de recursos audiovisuales, laboratório de informática, Internet. 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos. 

 Produção de textos orais e escritos.  

 Produção de um blog.  

 Seminários em grupo sobre a temática contextualizada com os temas da pesquisa. 

AVALIAÇÃO  
 

 Auto avaliação;  
 Avaliação teórica;  
 Participação nas aulas (qualitativa);  
 Apresentação do Trabalho Final. 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

 Apostila elaborada pelo professor com conteúdos direcionados para a aula de ELE.  

 CASTRO, Francisca. “Uso de la gramática española” 1ª Ed. 13ª reimpresión. Madrid: 
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Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 2005.  

 Dicionario Larousse espanhol – português, português – espanhol: essencial/ [coordenação 
editorial José A. Gálvez]. 1ª Ed. São Paulo: Larousse do Brasil, 2005 

 Espanhol + fácil para falar/ tradução Larousse. – São Paulo: Larousse do Brasil, 2003. 
(Espanhol + fácil/ direção Ralf Brockmeter) 

 PALOMINO, María Angeles. “Técnicas de correo comercial”. 1ª Ed. Madrid: Editora Edelsa 
Grupo Didascalia, S.A. 1997.  

 ROJAS, Gordillo, Carmen. Internet como recurso didáctico para la classe de E/LE/ 
Carmen Rojas Gordillo, Brasilia. Embajada de España. Consejería de Educación y 
Ciencias, 2001. 

 ZATARAIN, Irma Munguía; ZATARAIN, Martha E. , ROMERO, Gilda R. “Gramática 
Práctica de la Lengua Española”. 1ªed. 4ª reimpresión.México: Editorial Larousse, S. A. 
2005. 

 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: EDUCAÇÃO FISICA  
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para 
discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais manifestações de movimento e 
estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da importância delas 
na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 
individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim atingir os objetivos que se 
propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de crescimento 
coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos 
de vista postos em debate. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as 
atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-os em 
sua praticas corporais.   

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e 
reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura autônoma, na seleção de 
atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.   

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a valorizando as 
diferença de desempenho, linguagem e expressão. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Atividades Lúdicas: jogos, dinâmicas de grupo; 
 Princípios de treinamento esportivo; 
 Atividade Física x Saúde; 
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 Seleção e elaboração de coreografia relacionada com a temática  a ser escolhida; 
 Vivências corporais rítimicas; 
 Festival de Dança-Educação; 
 Prática Esportiva: Voleibol, Basquetebol, Handebol e Futsal; 
 Competições; 
 Lazer/ trabalho/ atividade física 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Aulas expositivas participadas; 
 Aulas práticas; 
 Pesquisa e apresentação de trabalhos; 
 Divisão de grupo para escolha do ritmo e tema; 
 Elaboração e ensaios das coreografias e danças; 
 Apresentação do trabalhos final de dança-educação; 
 Aulas práticas: jogos, aquecimento e alongamentos; 
 Aulas expositivas participadas; 
 Atividades lúdicas; 

 
AVALIAÇÃO 

 Participação durante as aulas; 
 Apresentação do trabalho; 
 Relatório do trabalho, com avaliação individual feita pelo grupo; 
 Participação e apresentação no Festival de Dança-Educação 
 Participação nas competições intersalas;  

BIBLIOGRAFIA 
 Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 
 Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 
 Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 
 Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal Atividade Física 

e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 
 Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. São Paulo. Ed. 

Scipione, 1996 
 Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de Janeiro. Ed. Sprint, 

1995 
 Borsari, José Roberto. Voleibol. Aprendizagem e treinamento: Um desafio constante. São 

Paulo. Ed. E.P.U., 1996 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: FISICA 
Série: 4ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Expressar se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de 
sua representação simbólica.Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 
aprendido, através de tal linguagem. 

 Conhecer as fontes de informação e formas de obter informações relevantes, sabendo 
interpretar notícias científicas. 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar e 
identificar.Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, 
fazer hipóteses, testar. 

 Conhecer e utilizar conceitos físicos.Relacionar grandezas, quantificar, identificar 
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parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 
 Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos.Descobrir o ‘’como funciona’’de aparelhos. 
 Construir e investigar situações ‘’problema’’, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos, prever, analisar, avaliar. 
 Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 
 Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Magnetismo: campo magnético e corrente elétrica; 
 Indução Magnética: Fundamentos e aplicações; 
 Física Moderna 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas e demonstrativas; 
 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 
 Relatório de atividades práticas; 
 Atividades demonstrativas. 

BIBLIOGRAFIA 
 GASPAR, A. Física. Vol. 03. Ed. Ática – São Paulo, 2001 
 MÁXIMO A. & ALVARENGA B. Curso de Física. Vol. 03 – Ed. Scipione, São Paulo, 

2000 
 RAMALHO, Júnior, F; FERRARO, N.G. e TOLEDO, P.A. – Os Fundamentos da Física 

– São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
 PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.02 e 03. São 

Paulo. Ed Moderna. 2005 
  SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 02 e 03  Ed. Atual, 2005 

 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança no Trabalho 
Disciplina: INGLÊS 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 - Ampliar a visão de mundo do educando e permitir-lhe o acesso à informação e à inserção no 

mercado de trabalho, através do desenvolvimento da sua capacidade de ler e compreender 

textos em língua inglesa sobre assuntos da área de Segurança Ocupacional; 

- Perceber os procedimentos mentais, cognitivos e lingüísticos que envolvem a atividade de 

leitura em língua inglesa; 

- Avaliar o contexto sociocultural em que um texto escrito é produzido e identificar os 

componentes lingüísticos e não-lingüísticos característicos dos gêneros textuais pertinentes; 

- Observar a organização textual, identificando os seus elementos constituintes, e selecionar 

as 

informações relevantes aos seus propósitos; 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Segurança do Trabalho 

 
82 

- Utilizar estratégias facilitadoras da leitura, adotando níveis diferentes de compreensão de um 

texto de acordo com suas necessidades; 

- Apropriar-se do léxico característico da área de Segurança Ocupacional; 

- Desenvolver um método próprio de leitura. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Leitura aprofundada em textos da área de segurança do trabalho, tomando como 

embasamento, todo conteúdo gramatical aplicado nos módulos I e II. Elaboração de material 

em língua inglesa de documentos como política de segurança de uma empresa, levando em 

conta não apenas o papel, as obrigações e responsabilidades do empregador, como também 

do empregado, levando em conta o tipo de empresa a avaliação de risco, para ser apresentado 

como trabalho de finalização de curso. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GARRIDO, Lina et al. Inglês instrumental. Salvador: EDUFBA, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Site: www.hse.com   

CRUZ, D.T. Inglês para turismo e hotelaria. São Paulo: Disal, 2005.  

GAMA, A.N.M.da et al. Para compreender textos em inglês. Rio de Janeiro: Editora Central 
da Universidade Gama Filho, 1991.  

FUCHS, M. et al. Grammar Express. New York: Longman, 2001.  

LARSEN-FREEMAN, D. Grammar Dimensions. Boston: Heinle, 2000.  

MURPHY, R. Essential grammar in use. New York: Cambridge, 1997.  

OXFORD Dicionário inglês-português e português-inglês. London: Oxforf University Press, 
1999.  

MICHAELIS Moderno Dicionário inglês-português, português-inglês. São Paulo: Cia 
Melhoramentos, 2000. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori... (et al). Leitura em língua inglesa: uma abordagem 
instrumental. São Paulo: Disal, 2005. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 74 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Ler e interpretar textos em matemática; 
 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc); 
 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
 Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta; 
 Produzir textos matemáticos adequados; 
 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
 Formular hipóteses e prever resultados; 
 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e intervenção no 

real; 
 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento. 
 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Unidade I 
o Números Complexos: conceitos, forma algébrica, forma trigonométrica, 

operações. 
o Polinômios: conceitos, operações, teorema do resto, dispositivo de Brio-Rufini. 

 Unidade II 
o Equações polinomiais: 

 Unidade III 
o Matemática Financeira: 
o Estatística Básica: 

           Unidade IV 
o Noções de limite de uma função: conceitos, propriedades, estudo de gráficos de 

funções reais. 
o Derivada de funções de uma variável real: 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Trabalhos em grupo 
 Estudo dirigido 
 Exposição participada 
 Apresentação de problemas da vida real. 
 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 
 Resolução de listas de exercícios. 
 Trabalhos em grupo 
 Prova escrita 
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BIBLIOGRAFIA 
 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, editora 

Atual-2004. 
 Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 

editora Ática –2003. 
 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora Atual 

–2005. 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS –  72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Estabelecer Critérios sobre a utilização da linguagem oral ou escrita; 
 Apreender os elementos constituintes do estudo da literatura; 
 Aplicar, estruturar, desenvolver conhecimentos de fonética, morfologia e sintaxe; 
 Reconhecer e se apropriar de diversos gêneros textuais e tipologias;  
 Ler, interpretar, analisar e reescrever textos de gêneros e tipologias diversas; 
 Estabelecer diferenças entre figuras de linguagem; 
 Reconhecer e se apropriar de obras literárias segundo o gênero e a escola literária; 
 Relacionar obras literárias e demais expressões artísticas; 
 Perceber, discutir, analisar os estilos individuais e de época; 
 Estabelecer critérios para classificação da linguagem poética; 
 Perceber a importância do contexto histórico para a literatura;  
 Analisar textos diversos sob o pressuposto da literariedade; 
 Efetuar textos diversos segundo a gramática tradicional e a norma culta. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
 Linguagem, língua, fala; 
 Figuras e funções da linguagem; 
 Língua falada e língua escrita; 
 Coerência e coesão: tópicos gramaticais: pronome, preposição, conjunção;  
 Coesão: Remissão lexical; Remissão gramatical; Remissão cotextual. 
 Recursos de estilo;  
 Adequação da linguagem ao contexto; 
 Variedade lingüística / Adequação;  
 Texto/ tipologia textual; 
 Literatura; História da literatura;  
 A linguagem poética 
 Dimensão semântico-formal dos textos: enunciado; enunciação; co-texto; 
 Concordância lógica, atrativa e ideológica;   
 Gêneros literários; 
 Estrutura das palavras (morfema/morfologia) 
 Narração/descrição/dissertação; 
 Escolas literárias:, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Parnasianismo, 

Simbolismo, Modernismo, Pós-modernismo 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 
 Leitura e pesquisa 
 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 
 Vídeo; 
 Estudo dirigido; 
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 Seminário;  
 Atividades escritas; 
 Debates 

AVALIAÇÃO 
 A avaliação será contínua, processual, diagnóstica, com atividades escritas e orais; 
 Dentre as atividades possíveis, a saber:  
 Produção textual; 
 Prova escrita; 
 Confecção de painéis; 
 Análise da narrativa 
 Debates sobre textos 
 Leitura e discussão em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 
 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social. 

São Paulo, Loyola, 2000. 
 ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 2001. 
 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo:  
Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: Sulamericana,  

1969. 6V 
 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério da 

Educação : Brasília, 1986. 
 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do conhecimento. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São Paulo: 

Autores Associados, 2005. 
 EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins Fontes,  

1990. 
 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de participação na 

construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
 GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascável: 

Assoeste, 1985. 
 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do desenvolvimento. In 

FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os processos de leitura e escrita: 
novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, 
p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1978.   

 _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro:  

Paz e Terra, 1979. 
 KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 
 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua materna. 

São Paulo: Ática, 2004. 
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 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de 
ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. Disponível em: 
Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São Paulo: 
Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que se 

ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. 

ed. Campinas: Pontes, 1996. 
 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 

Letras, 1997.  
 SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003.  
 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 

gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São Paulo: EPU, 

1989. 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: ONQ (ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE) 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Definir Estrutura Organizacional. 
 Identificar as novas tendências da administração 
 Identificar as características dos conceitos e planos de qualidade estabelecidos. 
 Identificar as bases para a implantação de um sistema de qualidade em serviços. 
 Desenvolver no pessoal a atenção para a satisfação dos clientes. 
 Desenvolver o espírito empreendedor. 
 Estabelecer procedimentos e regras para o funcionamento da estrutura organizacional. 
 Montar equipes de trabalho para a efetivação dos serviços. 
 Atuar nas diversas áreas do processo empresarial: planejamento, organização e controle. 
 Aplicar o programa 5S. 
 Identificar e aplicar os principais conceitos das normas de qualidade ISO. 
 Identificar e avaliar as oportunidades de mercado. 
 Identificar, relacionar e avaliar informações de forma contínua para manter os produtos e 

serviços em sintonia com as demandas do mercado. 
 Captar tendências de uso, consumo e expectativas das clientelas efetiva e potencial. 
 Utilizar dados de pesquisas, sondagens e indicadores sócio-econômicos. 
 Identificar o setor dentro da estrutura econômica. 
 Utilizar informações referentes a área de informática de forma contextualizada. 
 Elaborar e interpretar orçamentos. 
 Apurar custos e determinar preços. 
 Ler e interpretar balanços, relatórios e documentos de controle interno. 
 Controlar orçamentos. 
 Elaborar cronogramas e efetivar seu cumprimento. 
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 Aplicar conclusões decorrentes da interpretação de balanços, relatórios e documentos de 
controle interno. 

 Operacionalizar o empreendimento. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Princípios de Administração e Organização de Empresas; 
 História da Administração; 
 Organização de setores internos; 
 Normas para abertura e funcionamento de Empresas; 
 Normas e técnicas de Qualidade. 
 Gerenciamento e Controle de Qualidade. 
 Técnicas de leitura e interpretação de pesquisas, sondagens e indicadores sócio-

econômicos. 
 Técnicas de Marketing e Venda. 
 Comportamento Empreendedor. 
 Plano de Negócio. 
 Princípios e técnicas de finanças e contabilidade necessárias à leitura e elaboração de 

orçamentos. 
 Cálculo de custos e formação de preços. 
 Técnicas de elaboração e interpretação de balanços, relatórios e documentos de controle 

interno. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas participadas 
 Vivências e dinâmicas de grupo; 
 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e jornais/revistas; 
 Seminários em grupo; 
 Projeção de vídeos e análise dos mesmos. 

AVALIAÇÃO 
 Verificação de Aprendizagem escrita; 
 Freqüências e participação às atividades desenvolvidas; 
 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 
 Chiavenato, Idalberto – Introdução a Teoria Geral da Administração – 6ª edição - Ed. 

Campus, 2000 
 A Pequena Empresa e o Novo Código Civil - SEBRAE, 2003  
 Joseph & Susan Berk – Administração da Qualidade Total – Ed. IBRASA, 1997 
 Chiavenato, Idalberto – Teoria, Processo e Prática – 3ª edição – Ed. Makron Books 
 Kotler, Philip – Administração de Marketing – 5ª edição – Ed. Atlas, 1998 
 Juran, J.M. e Gryna, Frank M. – Controle da Qualidade, Vols: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. – 

Ed. Makron Books, 1993.  
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA  
Série: 4ª Carga Horária: 60 H – 72 h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Durante a disciplina deverão ser desenvolvidas as seguintes habilidades e competências: 
 De comunicação: fazer e responder perguntas, dar e receber feedback, iniciar, manter e 

encerrar conversação. 
 De direito e cidadania: fazer, aceitar e recusar pedidos desculpar-se, admitir falhas, 
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interagir com autoridades, lidar com críticas. 
 De trabalho: coordenar grupo, resolver problemas, tomar decisões e mediar conflitos. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
Estudos da relação com o trabalho, abordando diversos modelos de organização do trabalho e 

seus impactos sobre o ser humano em termos de desempenho, qualidade de vida e saúde 

psicológica. Discussão de novas tendências de gestão de pessoas em organizações, 

considerando os novos cenários econômicos e tecnológicos e as conseqüentes demandas de 

novos formatos organizacionais e um novo perfil de trabalhador. Análise das áreas clássicas de 

inserção do psicólogo na gestão de pessoas e dos seus desenvolvimentos atuais. A atuação do 

psicólogo em programas de promoção da saúde e qualidade de vida nas organizações. Noções 

gerais de psicologia aplicada ao trabalho. Personalidade. Estudos de comportamento. O 

comportamento nas organizações. Processos de recrutamento e seleção. O treinamento e sua 

importância. Recursos humanos. O fator psicológico como potencial gerador de acidentes. O 

comportamento psicológico do acidentado. 

Conceito de Relações Interpessoais; Processo de formação de grupos; Comunicação 

Interpessoal; Processo de Feedback; Influência da liderança nas Relações Interpessoais; 

Inteligência Emocional; Conflitos e administração de conflitos; Adaptação do homem ao trabalho. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
 Fundamentar-se-á na abordagem sistêmica – construtivista, proporcionando uma 

compreensão mais ampla das relações Interpessoais através de: aulas expositivas, com 
utilização de retroprojeção e vídeo, Dinâmicas de Grupo, bibliografia técnica e textos 
complementares. 

AVALIAÇÃO 
Ocorrerá de duas formas: 

 Qualitativa: que ocorrerão a cada aula, através de trabalhos, exercícios, estudos de 
casos, seminários, verificando o grau de comprometimento, participação e interesse do 
estudante. 

 Quantitativa: através de avaliações individuais. 
BIBLIOGRAFIA 

 Judson, A. Relações Humanas e Mudanças Organizacionais. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 
1980.  

 Minicucci, A. Técnicas do Trabalho em Grupo. 2ª edição. São Paulo, Atlas, 1992.  
 Moscovici, Felá. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 9ª edição. Rio de 

Janeiro, José Olympio, 2000. 
 Transformando Grupos e Equipes. 3ª edição. Rio de Janeiro, José Olympio, 1999. 

 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança no Trabalho 
Disciplina: PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALAÇÕES 
Série: 4º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 
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- Identificar as características dos acidentes e suas respectivas áreas de impacto; 

- Classificar e selecionar a metodologia de Análise de Riscos; 

- Aplicar a metodologia adequada de Análise de Riscos; 

- Saber usar as diferentes ferramentas para análise de riscos; 

- Saber calcular os custos de um acidente; 

- Definir prioridades para os aspectos e impactos de Segurança e Saúde Ocupacional e 

Ambiental. 

- Avaliar os riscos de choque elétrico: NR-10, aplicando requisitos técnicos de segurança; 

- Conhecer os procedimentos de segurança na armazenagem e transporte de explosivos e 

líquidos inflamáveis, aplicando medidas para prevenir acidentes de trabalho nas atividades que 

exponham os trabalhadores a esses riscos, conforme NR-19 e NR-20; 

- Identificar as cores utilizadas na sinalização de segurança e aplicá-las adequadamente nos 

locais de trabalho, conforme NR-26; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Natureza dos Riscos Empresariais, Riscos Puros e Riscos Especulativos. Conceituação e 

Evolução Histórica, Segurança de Sistemas. Sistema e Subsistemas. A Empresa como Sistema. 

Responsabilidade pelo Produto. Teoria e Análise de Riscos: introdução; probabilidade x 

possibilidade; Identificação de Riscos: Inspeção de Segurança, Investigação e Análise de 

Acidentes. “Técnica de Incidentes Críticos”. Análise de riscos: Análise Preliminar de Riscos (APR), 

Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA), Série de Riscos, Análise de Árvore de Falhas 

(AAF), Análise de Perigos e Operabilidade (HAZOP). Avaliação de Riscos: Riscos e 

Probabilidades, Distribuições de Probabilidade, Previsão de Perdas por Estatísticas. Avaliação 

das Perdas de um Sistema. Custo de Acidentes. Prevenção e Controle de Perdas: Controle de 

Danos, Controle Total de Perdas. Programas de Prevenção e Controle de Perdas. Planos de 

Emergência. Retenção de Riscos: Auto-adoção de Riscos e Auto-seguro. Transferência de 

Riscos. Noções Básicas de Seguro. Trabalho: Modelo de um Programa de Gerência de Riscos. 

Conceituação e importância. Bombas e motores. Veículos industriais. Ferramentas manuais. 

Ferramentas motorizadas. Equipamentos pneumáticos. Compressores. Soldagem e corte. 

Equipamentos de processos Industriais. Equipamentos e dispositivos elétricos e mecânicos. 

Sistema de proteção coletivo. Equipamentos de proteção individual – EPIs. Projeto de proteção de 

máquinas. Localização industrial. Arranjo físico. Edificações – NR 08. Estruturas e superfícies de 

trabalho. Transporte, armazenagem e manuseio de materiais. Tanques, Sinalização e Rotulagem. 

Cor, Manutenção preventiva e engenharia de segurança. Instalações e Serviços em Eletricidade - 

NR 10. Eletricidade: Choque elétrico, Fibrilação Ventricular, Desfibrilador, Sobretensões, Cabines 

de transformação, Aterramento Elétrico, Pára-raios, Ambientes Especiais, Eletricidade Estática, 

Instalações Elétricas provisórias. Movimentação, armazenamento e manuseio de materiais – NR 
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11; Máquinas e equipamentos – NR 12. Transporte; Vasos sob pressão, caldeiras – NR 13; 

Fornos- NR 14; Explosivos – NR 19; Líquidos combustíveis e inflamáveis – NR 20; Sinalização de 

Segurança – NR 26; Manutenção Preventiva e Engenharia de Segurança, Sistemas de Proteção 

Coletiva. Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. Projeto de Proteção Individual. 

Localização Industrial. Arranjo Físico. Área de Utilidades, proteção de máquinas de acordo com a 

Nota Técnica do MTE Nº 16 e a Norma Regulamentadora Nº 12. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPOS, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Belo Horizonte: Ed. de 
Desenvolvimento Gerencial, 2001.  

Série Risk Management. AUDITORIA BASEADA EM RISCOS. Como implementar a ABR nas 
organizações: uma abordagem inovadora. 

Série Risk Management GESTÃO DE RISCOS. Diretrizes para a Implementação da AS/NZS 
4360:2004. 

BARROW, C.I. Environmental Management: Principles and Practice. Rowthtledge. 1999. 

SMITH, K. Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. Rowthledge. 
2004. 

BEST, G. Environmental Pollution Studies. Liverpool University Press. 1999. 

Série Risk Management. GESTÃO DE RISCOS. A norma AS/NZS 4360:2004. 
BASSET, W. H. Clay’s Handbook of Environmental Health, 16th edition, Chapman & Hall. 

London. 1998. 

CAMPOS, A.A.M. Segurança do Trabalho com Máquinas e Equipamentos. São Paulo. Centro 
de Educação em Saúde. SENAC, 1998. 

MACHER, C. et al. Curso de engenharia e segurança do trabalho. São Paulo. 
FUNDACENTRO, 1979. 

MONTICUCO, D. Medidas de proteção coletiva contra quedas de altura. São Paulo: 
FUNDACENTRO, 1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MORAES, G. Regulamentação do Transporte terrestre de Produtos Perigosos. Rio de 

Janeiro. Giovanni Moraes, 2001. 

WONGTSCHOWISKI, P. Curso de coordenação de projetos industriais. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Instituto Brasileiro de Petróleo, 1994. 
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Campus Ilhéus 
Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: VISTORIA, PERÍCIA E AUDITORIA  
Série: 4º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Realizar inspeções de segurança; 

- Investigar causas de acidentes; 

- Identificar perdas decorrentes dos acidentes; 

- Realizar auditorias. 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Normas e Procedimentos para Vistoria Técnica; Perícia Técnica relacionada à Segurança do 

Trabalho. Perito judicial: roteiro total de execução do serviço; termos mais utilizados pelo perito 

judicial; a responsabilidade penal, civil e administrativa do perito. Auditorias: de qualidade, 

ambiental e financeira. Sistema internacional de normalização; A importância da auditoria; tipos 

de auditorias; Perfil dos auditores; Como treinar os auditores; Integrar a auditoria ao sistema 

normal de gestão da organização; Como montar um plano de auditoria utilizando-se dos mais 

modernos recursos e conceitos. Laudos Técnicos. Percepção e observação do objeto de 

pesquisa, Investigações da causas dos acidentes, finalidade da investigação, características do 

investigador, procedimentos de uma investigação, indicadores de resultados investigação, 

levantamento e verificação de hipóteses, elaboração de plano de intervenção, estudos de 

casos, utilização de ferramentas como Brainstoming, 5 porquês, diagrama de causas e efeito, 

folha de dados, diagrama de pareto, métodos de analise e solução de problemas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDIMILLER, P. A., Perícia judicial em acidentes e doenças do trabalho. Editora 
SENAC-SP. São Paulo.  

BS 8800 - Sistema de Gestão da Saúde e Segurança. Laudos Técnicos  

SHERIQUE, J., Aprenda a fazer laudo e perfil profissiográfico. 3ª Edição. Editora LTR. São 
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Paulo, 2002.  

MALTA, C. G. T., Vade Mecum legal do perito de insalubridade e periculosidade. Editora 
LTR. São Paulo.  

MARTINEZ, W. N., PPP na aposentadoria especial. Editora LTR. São Paulo.  

CARRION, Valentin, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva. 2000.  

LIMA, F.M.M.de. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista. 7 ed.São Paulo: 
Ltr.1995.  

NASCIMENTO, A.M. Curso do Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva.  

NASCIMENTO, A.M. Elemento de Direito Processual do Trabalho. 17 ed. São Paulo: LTR.  

NASCIMENTO, A.M. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do 
trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 13 ed. São Paulo: Saraiva.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARATA, M. 1995. Auditoria ambiental: uma nova ferramenta de gestão empresarial. tese de 
mestrado . COPPE/UFRJ  

EPSTEIN, M. 1992. Administrando o controle da poluição: o papel do auditor ambiental. 
Revista Adm. Públ. 26(1): 13-8  

SINGER, E. 1993. Auditorias ambientais. In Alves, F. (org). In: III Simpósio Nacional de 
Gerenciamento Ambiental na Indústria. Anais 1992 Signus/Revta. Saneamento Ambiental. Sào 
Paulo. 107-115 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: BIOSSEGURANÇA E BIOPROTEÇÃO 
Série: 4º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Conduzir processos que envolvem riscos químicos e biológicos em laboratórios; 

- Conhecer normas de segurança para manipulação de materiais potencialmente danosos á 

saúde; 

- Saber dar destinação adequada a materiais contaminantes. 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Introdução à Biossegurança e Bioproteção. Noções de segurança química e biológica em 

laboratório. Legislação de biossegurança. Conduta em laboratório. Proteção (individual e 

coletiva) e prevenção de acidentes. Manuseio, armazenamento e descarte de agentes 

químicos e biológicos potencialmente patogênicos. Impacto ambiental: Impactos da explosão 

populacional, do meio rural, dos organismos geneticamente modificados e do meio urbano. 

Possíveis alternativas. Normas de segurança em áreas de manipulação de materiais 

contagiosos, químicos e radioativos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARTINS, E. V.; SILVA, F. A. L.; LOPES, M.C.M. Biossegurança, informações e conceitos, 
textos básicos. Fiocruz, Rio de Janeiro, 2006. 

HIRATA, M. H;FILHO, M. J. Manual de Biossegurança. Manole, Barueri, 2002. 

CARVALHO, P.R. Boas Práticas Químicas em Biossegurança. Interciência, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: GESTÃO E EMPREENDEDORISMO  
Série: 4º Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Desenvolver características e perfil do comportamento empreendedor; 

- Desenvolver habilidades para uma ação empreendedora na carreira e/ou na empresa/negócio 

próprio; 

- Conhecer os diferentes tipos de empresas e questões relacionadas com o mercado 

(diferenças 

regionais, vocações locais e problemáticas gerenciais); 

- Desenvolver competência e habilidade para elaboração de plano de negócios; 

- Desenvolver conceitos de ética; 

- Desenvolver conceitos de Psicologia do Trabalho; 

- Desenvolver conceitos de Relações Interpessoais; 

- Desenvolver conceitos de apresentação e oratória. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

Empreendedor, intraempreendedor e espírito empreendedor. Características do empreendedor: 

habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Início e ciclo de vida de uma 
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empresa. Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do negócio. A 

importância da inovação tecnológica como diferencial competitivo para a pequena e média 

empresa. O plano de negócio: informações ambientais, estratégias de marketing, plano 

operacional e gerencial e plano financeiro.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 
AVALIAÇÃO: 

- Avaliações escritas e práticas. 

- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

- Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

- Participação nas discussões. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 
dinâmicas. São Paulo, SP: Atlas, 2003.  

CHIAVENATO, I.. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Editora 
Saraiva.  

DOLABELA, F. O Segredo de Luísa – Uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como 
nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura, 1999.  

DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo: Transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001.  

DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo corporativo. Editora Campus.  

GUIMARÃES, T. de; SOUZA, E.C.L. de. Empreendedorismo além do plano de negócio. 
Edição atualizada  

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. Editora Campus. Edição 
atualizada. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEGEN, R. O Empreendedor: Fundamentos da Iniciativa Empresarial. 8 ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1989.  

DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Pioneira, 1986.  

INSTITUTO EUVALDO LODI. Empreendedorismo: ciência, técnica e arte. Brasília: IEL, 2000.  

SOUZA, E.L. de C.; GUIMARÃES, T. de A. (org.). Empreendedorismo Além do Plano de 
Negócios. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
Campus Ilhéus 

Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
Área Profissional: Segurança do Trabalho 
Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM SEGURANÇA NO TRABALHO 
Série: 4º Carga Horária: 30 HORAS – 36h/a 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Saber realizar treinamentos e palestras; 

- Saber discutir assuntos da atualidade; 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS): 

NR 10 – Segurança em instalações e Serviços em eletricidade; Atualidades na área de Segurança 

do Trabalho. Realização de Palestras e Seminários, sobre os possíveis temas do TCC (Trabalho 

de Conclusão de Curso). Padronização do TCC, segundo a ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), atualizada. Orientação e Desenvolvimento do TCC. Palestras de atualização: 

palestrantes com comprovado conhecimento para ministrar palestras técnicas de atualização, 

sobre temas modernos que possam contribuir para a formação. Seminários Avançados. Ciclo de 

visitas orientadas ocorridas paralelamente a palestras técnicas em locais de trabalho. Jornadas de 

estudos: jornada de encontros e debates promovendo a integração entre os alunos e o corpo 

docente. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa bibliográfica; 

- Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação. 

- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 
Bibliografia básica: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – 

Referências – Elaboração: NBR 6023. São Paulo: ABNT, 2002. 23 p 

Normas Atualizadas da ABNT para Elaboração de TCC. 

CERVO, Amado Luiz. Roberto da Silva. Pedro A, Bervian. Metodologia Científica. 6 a Ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.   

Bibliografia complementar: 

Textos selecionados de "papers" atuais, específicos dos assuntos a serem abordados.  

Regulamentos Técnicos. 

Apostilas didáticas.  

Periódicos e livros especializados. 

 

 

6. PRÁTICA PROFISIONAL 

 

Para a obtenção do diploma de Técnico em Segurança do Trabalho, o(a) 

estudante realizará a prática profissional, com duração mínima de 120 horas, a 

partir do segundo módulo, e deverá ser caracterizada através de atividades tais 

como: 
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 Estágios supervisionados com convênio firmado entre a concedente e o 

IFBA;  

 Estudos de caso; 

 Participação em eventos comprovado através da apresentação de 

certificados; 

 Pesquisas e Desenvolvimento de projetos individuais ou em equipes; 

 Projetos de iniciação científica e projetos de iniciação a aprendizagem; 

 Desenvolvimento de projetos e efetivo exercício profissional; 

 Sob a forma de atividades de extensão, mediante a participação dos 

alunos em empreendimentos ou projetos de interesse sócio comunitário; 

 Na própria escola, sob a forma de projetos amplos ou de etapas típicas 

do(s) processo(s) produtivo(s) da área profissional;  

 
Os alunos trabalhadores, quando inseridos em atividades produtivas 

relacionadas à área profissional do curso, poderão ter essa efetiva prática 

profissional reconhecida para fins do cumprimento da carga horária de Prática 

Profissional, a partir da avaliação do relatório a ser apresentado. 

Ao final da prática profissional o aluno deverá desenvolver um relatório 

técnico que deverá ser apresentado para toda a turma como forma de 

compartilhar as experiências obtidas. O relatório tem o objetivo de produzir a 

descrição de atividades práticas compatíveis com as teorias em vigor e a 

apresentação de resultados e soluções que caracterizaram sua prática 

 

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 

O aproveitamento de estudos está de acordo com o Artigo 41 da Lei 

9394 de 20 de dezembro de 1996, Artigo 6º do Decreto 5.154/2004, artigo 11 

da Resolução CNE/CEB 04/99 e com a Organização Didática do Ensino 

Técnico Profissionalizante do CEFET-BA (atual IFBA) publicada através da 

Resolução nº 20 de 17 de dezembro de 2008. 

 
7.1. DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  
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Entende-se por aproveitamento de estudos o processo de 

reconhecimento de disciplinas, competências, módulos ou etapas cursados em 

uma habilitação especifica, com aprovação no IFBA ou em outras Instituições 

de Ensino de Educação Profissional de Nível Técnico, credenciadas pelos 

Sistemas Federal e Estadual, bem como Instituições Estrangeiras, para a 

obtenção de habilitação diversa.  

O estudante matriculado solicitará a Diretoria de Ensino (DE), em prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico, a dispensa de disciplina(s), 

competência(s), módulo(s) ou etapas, tendo como base o aproveitamento de 

estudos anteriores, de acordo com o que estabelece o Art. 11 da Resolução 

CNE/CEB nº 04/99. 

 A concessão do aproveitamento de estudo na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Subseqüente ao Ensino Médio, quando se tratar de 

disciplina(s) ou competência (s) além do histórico escolar é necessário 

apresentar documentos devidamente autenticados e assinados pela Instituição 

de origem. Será descrito nesta proposta, na íntegra, artigos da Organização 

Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA 

que tratam desta questão. 

Seção I 
Do Aproveitamento de Estudos 

 
Art. 51. Entende-se por aproveitamento de estudos o 

processo de reconhecimento de disciplinas, competências ou etapas 
cursadas com aprovação em cursos da EPTNM ou no Ensino Médio, 
no CEFET-BA ou em outras Instituições de Ensino, credenciadas pelo 
Ministério da Educação, bem como Instituições Estrangeiras, para a 
obtenção da habilitação, conforme estabelece o Art. 11 da Resolução 
CNE/CEB no 04/99. 
 

Art. 52. O estudante solicitará o aproveitamento de estudos 
no prazo fixado no Calendário Acadêmico. 

Art. 53. A solicitação para aproveitamento de estudos será 
encaminhada ao Conselho de Curso para análise e emissão de 
parecer e deverá seguir os seguintes passos: 

I- Quando se tratar de disciplina(s) ou 
competência(s): 

a) preencher, no protocolo, formulário próprio, especificando 
a(s) disciplina(s) ou competência(s) pretendida(s); 

b) anexar os seguintes documentos devidamente 
autenticados e assinados pela Instituição de origem: 

1. histórico escolar; 
2. plano do curso da EPTNM, no qual está inserida a 

qualificação, aprovado pelos órgãos competentes do sistema de 
ensino conforme estabelecido pelo Art. 13 da Resolução CNE/CEB no 
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04/99 ou programa das disciplinas cursadas com aprovação, com 
registro de carga horária total das aulas teóricas e práticas. 
 

II- Quando se tratar de etapa(s) do curso: 
a) preencher no protocolo formulário próprio, 

especificando a(s) etapa(s) pretendida(s); 
b) anexar os seguintes documentos, devidamente 

autenticados e assinados pela Instituição de origem: 
1. certificado de qualificação 

profissional técnica de nível médio com o histórico escolar conforme 
estabelece o Art. 14 da Resolução CNE/CEB no 04/99, ou documento 
comprobatório de habilitação na(s) etapa(s) cursada(s);  

2. plano de curso da EPTNM, 
aprovado pelos órgãos competentes do sistema de ensino conforme 
o que estabelece o Art. 13 da Resolução CNE/CEB no 04/99, onde 
está inserida a qualificação ou as etapas cursadas com aprovação. 

§ 1o Quando se tratar de documentos oriundos de 
instituições estrangeiras, os mesmos deverão ter traduções oficiais, e 
o curso deverá ter sua equivalência, com os inseridos no Cadastro 
Nacional de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, aprovada por instituição autorizada pelo Ministério da 
Educação para tal fim. 

§ 2o Tratando-se de aproveitamento de estudos realizados 
no próprio CEFET-BA o requerente ficará dispensado do 
cumprimento da exigência referida na alínea b dos incisos I e II deste 
artigo.  
 

Art. 54. O estudo da equivalência da(s) disciplina(s), 
competência(s) ou etapa(s) será feito pelo Conselho de Curso 
observando a compatibilidade de carga horária, conteúdo 
programático ou competências e habilidades, e o tempo decorrido da 
conclusão da(s) disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) e a 
solicitação pretendida. 

 
Art. 55. Após emissão do parecer do Conselho de Curso os 

processos, serão encaminhados à DDE, na Sede, ou ao DEPEN, nas 
UNED, para análise e deliberação final. 

§ 1º A GRA, na Sede, ou a CORES, nas UNED, 
encaminhará o resultado da deliberação à Coordenação de Curso. 

§ 2o A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes 
a dispensa do estudante, quando houver, face ao aproveitamento. 

 
 
8.  DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

A concepção de avaliação da aprendizagem está pautada na LDB 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e no PPI (Projeto 

Pedagógico Institucional), aprovado em 26 de Março de 2008.  

A avaliação é uma estratégia pedagógica voltada para o direito de 

aprender. Aprender implica esforço reconstrutivo político, que privilegia 

atividades de pesquisa e elaboração própria, habilidades de argumentação e 

autonomia, saber pensar, crítica e auto-criticamente.  
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O processo cognitivo deve pautar-se no princípio da ação ativa dos 

discentes, da democratização da aprendizagem pelo intercâmbio dos 

conhecimentos das partes envolvidas – destituindo o docente da convencional 

posição de único detentor do conhecimento escolar.  Portanto, a avaliação 

deverá ser encarada como parte integrante do processo de construção do 

conhecimento, sendo compreendida como valioso instrumento no sentido de 

diagnosticar, acompanhar, indicar os caminhos com vistas ao desenvolvimento 

global do estudante e da construção das competências requeridas para o 

desempenho profissional que se espera que ele alcance em cada módulo, de 

maneira que se possa perceber o crescimento do estudante de forma mais 

abrangente. 

 A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e 

cumulativa, a qual assume, de forma integrada, no processo ensino 

aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa. Essas funções 

devem ser utilizadas como princípios para a tomada de consciência das 

dificuldades, conquistas e possibilidades. Devem funcionar também como 

instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, que deve sempre 

levar em consideração os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 Para tanto, torna-se necessário destacar os seguintes 

encaminhamentos: 

· Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

· Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

· Inclusão de tarefas contextualizadas; 

· Manutenção de diálogo permanente com o estudante; 

· Definição de conhecimentos significativos; 

· Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação; 

· Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os estudantes; 

· Divulgação dos resultados do processo avaliativo; 

· Atividades de recuperação paralelas aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem; 

· Estratégias cognitivas e metacognitivas com aspectos a serem considerados 

na correção; 
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· Observação da incidência dos erros mais freqüentes no processo de correção  

para daí  selecionar estratégias de intervenção no enfrentamento das 

dificuldades . 

· Importância conferida às aptidões dos estudantes, aos seus conhecimentos 

prévios e ao domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a 

construção do perfil do futuro egresso. 

 

8.1.  DOS CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÂO 

 

O estudante será avaliado no dia-a-dia do processo ensino 

aprendizagem e ao final de cada unidade didática seu desempenho acadêmico, 

em cada componente curricular, será registrado através de conceito/nota entre 

0 e 10 pontos, resultante de pelo menos três instrumentos de avaliação de 

natureza diferente (provas escritas e orais, seminários,estudo dirigido etc)  

representados por parâmetros orientadores de práticas avaliativas qualitativas, 

a saber: domínio cognitivo, cumprimento das tarefas com qualidade, 

capacidade de produzir em equipe e autonomia. 

De acordo com a LDB 9.394/96, devem ser criados durante o processo 

de aprendizagem, espaços para a recuperação paralela dos estudantes que 

apresentarem dificuldade de aprendizagem. Neste sentido, ao final de cada 

atividade avaliativa o docente deverá analisar o desempenho dos estudantes e, 

quando os mesmos apresentarem rendimento insatisfatório, deverá procurar 

recuperá-los por meio de estratégias e instrumentos avaliativos, podendo 

convocar o estudante para comparecer ao horário de atendimento, momento 

em que ele poderá realizar outros procedimentos, até mesmo individualizados, 

de forma que estes estudantes avancem sempre junto aos demais, superando 

a dificuldade e evitando, portanto, a reprovação e/ou exclusão. 

   

8.2. DOS CONSELHOS DE CLASSE E DE CURSO 

 

O sistema de avaliação prevê dois Conselhos em cada módulo: 

Conselho Diagnóstico – no decorrer do período letivo; Conselho Final – ao 

término dos trabalhos do Módulo. 
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 A finalidade principal dos Conselhos, nas suas duas etapas, representa 

uma leitura avaliativa do trabalho educativo do período em questão, tanto dos 

estudantes como dos professores, o que possibilita subsídios valiosos a uma 

avaliação permanente da proposta educacional do curso, cuja sistemática é 

pautada na elaboração e reelaboração das atividades, objetivando sempre o 

melhor desempenho e rendimento dos estudantes dentro da proposta de 

construção e desenvolvimento de competências. 

Os conselhos devem assegurar a auto-avaliação por parte dos 

estudantes durante o processo de aprendizagem com vistas à reelaboração de 

seus conhecimentos e atitudes; possibilitar aos docentes, enquanto 

profissionais da educação e parte deste processo em construção, a auto-

avaliação de seus trabalhos, de seu desempenho e da sua relação com os 

estudantes nos diferentes momentos, observando sempre a necessidade da 

renovação de atitudes, de ações a nível profissional, em prol da melhoria do 

ensino e da construção ética, cidadã e técnico-profissional dos seus 

estudantes; avaliar o curso nas suas diferentes vertentes, nos aspectos 

metodológicos, didático-pedagógico e na sua estrutura curricular em função 

dos resultados alcançados em cada etapa do processo. 

O Conselho de Classe deverá se tornar um espaço em que os objetivos 

da instituição, do curso, e o perfil do egresso devam ser retomados para o 

estabelecimento de parâmetros ou correção de rumos do processo formativo. 

Nesse sentido será salutar a participação de representação discente das 

turmas nos Conselhos de Classe Diagnósticos, ampliando a responsabilidade 

dos estudantes com seu próprio processo de formação. 

 O Conselho será, por excelência, espaço dialético com enorme 

potencial pedagógico e guardará em si a possibilidade de articular os diversos 

segmentos da escola, objetivando avaliar o seu processo de ensino e 

aprendizagem.  

Todos os estudantes terão direito ao conselho de classe, independente 

da média final. No entanto, o estudante só poderá ser promovido se obtiver no 

mínimo: Média igual ou superior a 5,0 (cinco) em no máximo 02 disciplinas ou 

Média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 01 disciplina. Nestes casos, o 

estudante terá direito ao conselho de classe final, quando deverá se 
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observado/analisado quanto às condições mínimas para lograr aprovação e 

prosseguir nos estudos. 

Qualquer caso extraordinário a estes critérios poderá ser avaliado pelo 

Conselho de Classe, considerando a anuência de 2/3 (dois terços) dos 

conselheiros presentes.  

O Conselho acontecerá com a apresentação do Diário de Classe com 

foto dos estudantes, a presença obrigatória dos docentes e a presença dos 

representantes da turma, não sendo permitida procuração para a 

representação.  

Os/as representantes de turma poderão argumentar sobre os resultados, 

apontando possíveis fatores que incidiram sobre o processo ensino-

aprendizagem. 

  É válido ressaltar que o Conselho de Classe final se caracteriza por uma 

avaliação conjunta por parte dos professores a respeito da produção dos 

estudantes, tendo como base as competências necessárias para o 

acompanhamento da série seguinte ou para o desempenho profissional no  que 

diz respeito à qualificação profissional no qual o estudante está se formando.  

Caso seja feito o diagnóstico de que o estudante não desenvolveu as 

competências e habilidades inerentes a série ele não será considerado 

habilitado, devendo se matricular novamente na série em questão. 

 Neste contexto, a avaliação baseia-se na valorização do processo 

ensino aprendizagem, sendo de fundamental relevância preconizar os aspectos 

cognitivos, afetivos e psicossociais do educando no processo avaliativo. 

Os parágrafos acima foram escritos com base na Organização Didática 

dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cujos artigos 

relativos a Avaliação da Aprendizagem  serão transcritos  nesta proposta, para 

que seja assegurada a compreensão de todo o processo.  

 

 

CAPÍTULO IX 
 Da avaliação 

 
Art. 45. O processo de avaliação da aprendizagem deve ser 
amplo, contínuogradual, cumulativo e cooperativo envolvendo 
todos os aspectos qualitativos e 
quantitativos da formação do educando, conforme prescreve a Lei 
no 9.394/96. 
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Art. 46. A avaliação compreendida como uma prática de 
investigação processual, 
diagnóstica,contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada em 
cada etapa educativa,com diagnóstico das dificuldades e retro-
alimentação, se destina a verificar se houve aprendizagem e 
apontar caminhos para o processo educativo. 
 
Parágrafo Único O professor, no decorrer do processo educativo, 
promoverá 
meios para a recuperação da aprendizagem dos estudantes. 
 
Art. 47. A verificação do desempenho acadêmico será feita de 
forma diversificada, a mais variada possível, de acordo com a 
peculiaridade de cada processo educativo, contendo entre outros: 
 
I- atividades individuais e em grupo, como: pesquisa bibliográfica, 
demonstração prática e seminários; 
II- pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos; 
III- provas escritas e/ou orais: individual ou em equipe; 
IV- produção científica, artística ou cultural. 
 
Parágrafo Único Ao professor compete divulgar, aos seus 
estudantes, o resultado de 
cada avaliação antes da avaliação seguinte. 
 
Art. 48. O estudante terá direito à revisão da avaliação, através de 
requerimento à 
Coordenação do Curso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
após a divulgação do 
resultado. 
 
§ 1º Para análise do pedido deverá ser criada uma comissão com 
a seguinte 
composição: 
 
a) Coordenador(a) do Curso; 
b) professor da disciplina ou competência; 
c) outro professor da área de conhecimento da referida disciplina 
ou competência. 
 
§ 2º Após a emissão do parecer, a Coordenação do Curso 
encaminhará o 
processo à GRA, na Sede, ou à CORES, nas UE, para dar ciência 
ao requerente. 
 
Art. 49. A freqüência às aulas e às demais atividades acadêmicas, 
permitida 
apenas aos matriculados, é obrigatória e é vedado o abono de 
faltas. 
 
Art. 50. Ao estudante que faltar a qualquer das verificações de 
aprendizagem ou 
deixar de executar trabalho escolar, será facultado o direito à 
segunda chamada se esse estudante a requerer, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas úteis após o término do prazo de 
afastamento, desde que comprove através de documentos uma 
das seguintes situações: 
 
I- problema de saúde; 
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II- obrigações com o Serviço Militar; 
III- pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à 
data da eleição se coincidentes com a realização da prova); 
IV- convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral; 
V- cumprimento extraordinário de horário de trabalho devidamente 
comprovado 
através de documento oficial da empresa; 
VI- viagem, autorizada pela Instituição, para representá-la em 
atividades 
desportivas, culturais, de ensino ou pesquisa; 
VII- acompanhamento de parentes (cônjuge, pai, mãe e filho) em 
caso de defesa 
da saúde; 
VIII- falecimento de parente (cônjuge e parentes de primeiro grau), 
desde que a 
avaliação se realize num período de até oito dias corridos após a 
ocorrência. 
 
§ 1° Em se tratando dos impedimentos apresentados nos incisos I 
e VII deste 
artigo, o(s) atestado(s) e/ou relatório(s) médico(s) deverão ser 
encaminhados ao Serviço Médico-Odontológico do CEFET-BA 
para homologação.  
§ 2° Caberá à Coordenação do Curso emitir parecer acerca do 
direito do 
estudante à segunda chamada, enquadrado nas situações 
estabelecidas nos incisos de I a VIII. 
§ 3º Em casos de força maior, caberá à Coordenação do Curso e 
à Coordenação 
Técnico-pedagógica avaliar e emitir parecer acerca do direito do 
estudante à segunda chamada. 
§ 4° Após emissão do parecer, a Coordenação do Curso deverá 
encaminhar o 
processo à GRA, na Sede, ou à CORES, nas UE, para dar ciência 
ao requerente. 
 
§ 5° No caso do pedido ser deferido, caberá à GRA, na Sede, ou a 
CORES, nas 
UE, comunicar o(s) professore(s) e a Coordenação de Curso do 
direito do estudante em realizar a segunda chamada das 
verificações de aprendizagem. 
 
Art. 51. Ao estudante que tiver que se ausentar das aulas por uma 
das situações 
apresentadas no Art. 50 do Capitulo IX desta Norma Acadêmica é 
facultado o direito de apresentar justificativa de falta, devidamente 
comprovada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 
a(s) falta(s). 
 
§ 1º Caberá à GRA, na Sede, ou à Cores, nas UE, encaminhar 
documento aos 
professores comunicando sobre a justificativa de falta do 
estudante. 
§ 2º O professor deverá fazer o registro da justificativa de falta no 
Diário de 
Classe. 
Art. 52. O desempenho acadêmico do estudante será expresso no 
Diário de 
Classe. 
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§ 1º O Diário de Classe é um instrumento que compreende o 
registro do 
desempenho dos estudantes na realização dos trabalhos, em cada 
disciplina ou 
competência, durante a etapa do curso. 
§ 2º A avaliação do desempenho acadêmico deverá tomar como 
referência os 
parâmetros orientadores de práticas avaliativas qualitativas, a 
saber: 
a) Domínio cognitivo – capacidade de relacionar o novo 
conhecimento com o 
conhecimento já adquirido; 
b) Cumprimento e qualidade das tarefas – execução de tarefas 
com requisitos 
previamente estabelecidos no prazo determinado com 
propriedade, empenho, iniciativa,disposição e interesse; 
c) Capacidade de produzir em equipe – aporte pessoal com 
disposição, organização, liderança, cooperação e interação na 
atividade grupal no desenvolvimento de habilidades, hábitos, 
conhecimentos e valores; 
d) Autonomia – capacidade de tomar decisões e propor 
alternativas para solução 
de problemas, iniciativa e compreensão do seu desenvolvimento. 
§ 3º Em cada instrumento de avaliação, os parâmetros 
orientadores de práticas 
avaliativas qualitativas deverão ser considerados em conjunto, 
quando aplicáveis, na 
composição da nota. 
§ 4º O desempenho do estudante em cada unidade didática será 
registrado 
através de nota, compreendida entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), e 
resultante de pelo menos três instrumentos de avaliação de 
naturezas diferentes. 
§ 5º Ao estudante que não realizar a(s) atividade(s) de verificação 
da 
aprendizagem será registrado o código NA – Não Avaliado, que 
corresponderá à nota 0,0 (zero). 
§ 6º Para o regime anual, a nota final do estudante na disciplina ou 
competência 
será a média aritmética das notas nas unidades didáticas. 
§ 7º Para o regime semestral e modular, a nota final do estudante 
na disciplina ou 
competência corresponderá à nota da unidade didática. 
§ 8º O histórico escolar deverá conter a nota final obtida pelo 
estudante em cada 
disciplina ou competência do curso. 
§ 9º Será vetado o direito de realizar as avaliações ao estudante 
que, sem 
justificativa legal, tiver freqüência inferior a 75% no período letivo 
(unidade/semestre/módulo) em que os conteúdos a serem 
avaliados forem trabalhados. 
 
 
Art 53. O estudante que obtiver nota que represente menos de 
60% do valor das 
atividades avaliativas terá direito à recuperação da aprendizagem 
correspondente ao(s) 
componente(s) curricular(es) avaliado(s), durante o processo de 
aprendizagem. 
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§ 1º Para registro das recuperações da aprendizagem o professor 
deverá realizar, 
no mínimo, uma avaliação até o fechamento da unidade. 
§ 2º Para a definição da nota do estudante na unidade didática 
deverá prevalecer 
a maior nota obtida entre a(s) avaliação(ões) regular(es) e a(s) 
avaliação(ões) da 
recuperação da aprendizagem. 
§ 3º Os estudos de recuperação da aprendizagem serão 
realizados durante o 
processo pedagógico, incluindo o horário de atendimento ao 
estudante definido no horário 
do professor. 
§ 4º Não terá direito à avaliação de recuperação da aprendizagem 
o estudante 
que não realizou as atividades avaliativas, de que trata o caput 
deste artigo, ou que tenha 
freqüência inferior a 75% no período em que os conteúdos 
avaliados forem trabalhados. 
§ 5º O docente realizará atividades orientadas à(s) dificuldade(s) 
do estudante ou 
grupo de estudantes, de acordo com a peculiaridade de cada 
disciplina, contendo entre 
outros: 
a) atividades individuais e/ou em grupo, como: pesquisa 
bibliográfica, 
demonstração prática, seminários, relatório, portfólio, provas 
escritas ou orais, pesquisa 
de campo, produção de textos, entre outros; 
b) produção científica, artística ou cultural; 
c) Oficinas. 
§ 6º Todos os professores deverão desenvolver atividades para 
recuperação da 
aprendizagem. 
§ 7º A recuperação da aprendizagem deverá estar contemplada 
no plano de 
disciplina e de aula. 
Art. 54. No regime anual, o professor deverá entregar, na GRA, na 
Sede, ou na 
CORES, nas UE, a nota final dos estudantes na disciplina ou 
competência, ao final de 
cada unidade, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico. 
§ 1º A GRA, na Sede, ou a CORES, nas UE, deverá emitir 
relatório com as notas 
dos estudantes em cada disciplina ou competência e encaminhar 
ao professor para 
verificação e retificação, quando necessária. 
§ 2º Após verificação, o professor deverá devolver o relatório à 
GRA, na Sede, ou 
à CORES, nas UE, no período máximo de 2 (dois) dias úteis. 
§ 3º Após a devolução do relatório, é vedada a alteração da nota 
final da unidade, 
salvo justificativa com amparo legal. 
§ 4º Nos Conselhos de Classe o professor deverá estar com o(s) 
Diário(s) de 
Classe devidamente preenchido(s). 
Art. 55. Nos regimes semestral e modular, o professor deverá 
entregar o(s) 
Diário(s) de Classe, devidamente preenchido(s) com a nota final 
dos estudantes na 
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disciplina ou competência à Coordenação do Curso para a 
realização do Conselho de 
Classe Final. 
Art. 56. No Conselho de Classe Final será confeccionada a Ata 
contendo a 
Planilha de Resultados Finais com a carga horária total 
desenvolvida no período letivo, a.nota final dos estudantes em 
cada disciplina ou competência, o percentual de freqüência 
e a respectiva condição de competência obtida no período letivo, 
assim definida: 
a) Aprovado (AP); 
b) Reprovado (RP); 
c) Aprovado pelo Conselho (AC); 
d) Reprovado por falta (RF); 
e) Abandono (AB); 
f) Evasão (EV); 
g) Trancamento (TR). 
§ 1º Será considerado aprovado na etapa do curso o estudante 
que tiver nota 
igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas ou 
competências e possuir 
freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 
total de horas 
desenvolvidas na etapa do curso. 
§ 2º O Conselho de Classe Final, após análise e discussão, 
também poderá 
aprovar o estudante que possuir freqüência igual ou superior a 
75,0% (setenta e cinco por 
cento) do total de horas desenvolvidas na etapa do curso e tiver, 
no mínimo: 
a) média igual ou superior a 5,0 (cinco) em no máximo 02 
disciplinas e freqüência 
mínima de 75,0% (setenta e cinco por cento) na(s) disciplina(s) em 
questão; 
b) média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 01 disciplina e 
freqüência 
mínima de 75,0% (setenta e cinco por cento) na disciplina em 
questão. 
c) Qualquer caso extraordinário a estes critérios deverá ser 
avaliado pelo 
Conselho de Classe, considerando a anuência de 2/3 (dois terços) 
dos conselheiros e 
conselheiras presentes. 
§ 3º Em caso de aprovação do estudante pelo Conselho de Classe 
Final, 
conforme o parágrafo anterior deste artigo, a GRA, na Sede, ou a 
CORES, nas UE, 
deverá registrar, no sistema acadêmico, a nota 6,0 (seis) na(s) 
disciplina(s) aprovada(s) 
pelo Conselho. 
§ 4º Será reprovado por falta o estudante que tiver freqüência 
inferior a 75,0% 
(setenta e cinco por cento) e superior a 50,0% (cinqüenta por 
cento). 
§ 5º Será considerado abandono quando o estudante tiver 
freqüência de 25,1% 
(vinte e cinco vírgula um por cento) a 50,0% (cinqüenta por cento). 
§ 6º Será considerada evasão quando o estudante tiver freqüência 
de 0,0% (zero 
por cento) a 25,0% (vinte e cinco por cento). 
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Art. 57. Os registros do desempenho e da freqüência do 
estudante, no Diário de 
Classe, são de responsabilidade do professor e seu controle, para 
efeito dos registros 
escolares será feito pela GRA, na Sede, ou pela CORES, nas UE, 
tomando-se como base 
as Planilhas de Resultados Finais dos Conselhos de Classes 
Finais e os Diários de 
Classe. 

 
 
 

9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
O IFBA – Campus Ilhéus iniciou as suas atividades no ano de 2011, por 

isso sua infra-estrutura ainda está em fase de implantação. Para oferecer o 

Curso Técnico de Nível Médio Subseqüente em Informática, faz-se necessário 

as instalações e equipamentos propostos a seguir. 

 
Instalações e equipamentos atuais e propostos 

 
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

01 Laboratório de Informática 02 
02 Laboratório de Combate a Incêndios 01 
03 Laboratório de Primeiros Socorros 01 
04 Sala de Aula 12 
05 Biblioteca com acervo pertinente ao curso 01 

 
 

Áreas Comuns 

 Biblioteca 

 Sala de Professores 

 Auditório para palestras e seminários 

 Laboratório de Informática para uso dos estudantes em horários extra-

aula (LAN HOUSE) 

 Refeitório e cantina 

 
Os equipamentos solicitados nos planos de trabalho para a implantação dos 

laboratórios e do centro de treinamento são: 

 

 Detector de radiação ionizante; 

  Detector de radiação ionizante com fonte radioativa; 
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 Luxímetro com célula interna; 

 Luxímetro com célula externa; 

 Decibelímetros; 

 Decibelímetros digitais; 

 Audiodosímetro; 

 Explosímetro; 

 Oxímetro; 

 Bomba eletrônica detectora de gases, vapores e poeiras e tubos 

reagentes; 

 Bomba de aspiração manual; 

 Alarme de gás combustível; 

 Detector de gases; 

 Detector de gases combustíveis; 

 Medidor de Estresse Calórico; 

 Medidor de Estresse Calórico; 

 Medidores de Vibrações – Microlog; 

 Termômetros Digitais para medir baixas temperaturas; 

 Kit de calibração (metano) 

 Kit de calibração (propano) 

 Aquecedor 

 Equipamentos de proteção individual – EPI e coletivo destinados à 

proteção contra os riscos de acidentes e doenças ocupacionais: 

capacete, bota com biqueira de aço, protetor auricular tipo concha, 

protetor auricular tipo plug, óculos de segurança, óculos para radiações, 

máscara para soldador, luva de raspa, luva de algodão, luva de vaqueta, 

luva de grafatex, luva de fibra aramida, luva de malha de aço, luva para 

produtos químicos, luva para alta tensão, máscara para vapores 

orgânicos, máscara para vapores inorgânicos, bota de pvc, bota de 

borracha para trabalhos com eletricidade, creme de proteção para as 

mãos, japona térmica, protetor facial, óculos ampla visão, perneira de 

raspa para soldador, jaqueta de raspa para soldador, capacete com 
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protetor auricular, respirador para poeiras, bota de pvc cano longo, bota 

de PVC cano curto, cinto de segurança para trabalho em altura. 

 Medidor de nível de pressão sonora (instantânea); 

 Termo-higro-anemômentro; 

 Oxi-explosímetro; 

 Bomba de pistão manual; 

 Bomba gravimétrica e acessórios (ciclone, filtros, cassetes); 

 Calibrador de bomba de amostragem individual pelo método da bolha de 

sabão; 

 Material básico de primeiros socorros; 

 Manequim de ressuscitação; 

 Maca; 

 Extintores de incêndio de vários tipos, em corte; 

 Acessórios de brigada de incêndio; 

 Esguicho regulável para jato sólido e neblina; 

 Extintor de CO2, extintor de PQS, extintor de água, extintor ABC; 

 Kit com 1 mangueira de 1 ½”, 1 mangueira de 2”, chave storz, conexões 

de engate rápido, caixa para mangueira; 

 Kit de sprinklers; 

 Conjunto de EPI para aproximação ao fogo; 

 Conjunto de EPI para combate ao fogo; 

 Acessórios e equipamentos de sinalização: placas de atenção, placas de 

cuidado, placas de advertência, placas de perigo, kit com sinalizações 

diversas; 

 Acessórios e equipamentos para o campo para treinamento de combate 

ao fogo: 

 Calha em cruz; 

 Calha em escada; 

 Calha em maracanã; 

 Conjunto de extintores para uso em treinamento, sendo 4 de CO², 4 de 

PQS, 4 de água pressurizada e 4 de pó ABC; 
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 Reservatório de água elevado (com 8 metros de altura) com 30.000 litros 

de água; 

 Hidrante com 2 saídas de 1 ½”; 

 Dois lances de mangueira de combate a incêndio de 1 ½” com 15 metros 

de extensão, com esguicho regulável; 

 Caixa para mangueira de incêndio com chave storz; 

 Área plana quadrada de 15m X 15m pavimentada com brita. 

 
 
10. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
 

A Biblioteca do IFBA – Campus Ilhéus está em fase de aquisição de 

livros técnicos e didáticos. Para a Área de Segurança no Trabalho são 

sugeridos os seguintes livros técnicos: 

FALTAM LIVROS 
 

11. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
O IFBA – Campus Ilhéus dispõe de quadro permanente de professores 

qualificados para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão 

necessárias no decorrer do Curso Técnico de Nível Médio Subseqüente em 

Informática. 

 Nas tabelas a seguir são apresentados o corpo docente e técnico 

administrativo do IFBA – Campus Ilhéus. 

 
TABELA 1. Corpo Docente do IFBA – Campus Ilhéus 
 

DOCENTE GRADUAÇÃO TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Annallena da Souza Guedes Língua Inglesa Especialista DE 

Maria Olívia Franco Língua Inglesa  DE 

Antônio Eduardo Citron Engª Eletrônica  DE 

Christian Ricardo Silva Passos 
Licenciatura em 

Química 
Mestrado DE 

Danilo Almeida Souza 
Licenciatura em 

Física 
Mestrado DE 
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Esequias Souza de Freitas Arquitetura  40h 

José Roberto Costa Nunes 
Bacharelado em 

Engª Pesca 
 DE 

Mariluce de Oliveira Silva 
Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado DE 

Marcus Paulo da Silva 
Licenciatura em 

Química 
Doutorado DE 

Mayana Leandra Souza dos Santos 
Bacharelado em 
Engª Agronômica  

Especialização 
em Segurança 

do Trabalho 

40h 

Regilan Meira Silva 
Bacharelado em 

Ciência da 
Computação 

Especialista DE 

Roseane Santos Batista Leite 
Bacharelado em 

Enfermagem 
Especialista DE 

Urbano Cavalcante da Silva Filho 
Licenciatura em 

Letras 
Mestrado DE 

Sandra Cunha Gonçalves 
Bacharelado em 

Engª Civil 
Mestrado 40h 

Simone Maria Sousa de Paula 
Bacharelado em 

Engª Elétrica 

Especialização 
em Segurança 

do Trabalho 

40h 

 
 
TABELA 2. Corpo Técnico do IFBA – Campus Ilhéus 
 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
CARGO 

REGIME DE 

TRABALHO 

Girlene Écio Damasceno Dias Pedagoga 40 horas 

Ianna Cerqueira Assistente aluno 40 horas 

Marcelo Barbosa de Jesus Assistente administrativo 40 horas 

May  Te Lopez Losada Assistente administrativo 40 horas 

Jorge Fabrício Lopes dos Santos Analista tecnologia da Informação 40 horas 

Osires Miguel Barbosa Assistente administrativo 40 horas 

 
 
 
12.  CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 
O estudante terá direito de receber o certificado e diploma de conclusão 

do curso caso tenha cumprido os critérios a seguir.  

Estará habilitado a receber o certificado de conclusão do curso de 

Técnico de Nível Médio em Segurança no Trabalho, o estudante que: 
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 Cursar as quatro séries com aproveitamento e freqüência mínima nas 

disciplinas que compõem a matriz curricular seguindo as Normas 

Acadêmicas previstas na Instituição; e 

 Estiver habilitado profissionalmente para desenvolver todas as 

Competências e Habilidades inerentes ao profissional técnico em 

Segurança no Trabalho, com carga horária total de 3.510 horas e 

concluir Prática Profissional de 120 horas, realizada através da Prática 

Profissional. Cabe ressaltar que após o término da mesma, o estudante 

deverá apresentar o relatório de atividades desenvolvido durante o 

estágio a uma banca formada pelo orientador e por dois professores do 

curso. 
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