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1 JUSTIFICATIVA 

 

Apresentar um plano de curso supõe antes de tudo pontuar aspectos importantes que 

demonstrem sua relevância. Para isto, valem destacar o contexto ao qual está sendo inserido 

Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, bem como a peculiaridade da 

modalidade PROEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) que o mesmo se instala no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Santo Amaro.  

Inicialmente, para realizar este plano foi constituída uma comissão no ano passado, 

sendo renovada a referida comissão neste ano de 2011, conforme portaria em anexo, e depois 

de elaborada, foi colocada em Consulta Pública para toda comunidade interna do Campus de 

Santo Amaro, durante o período compreendido de 13/04/2011 até 12/05/05/2011, com 

Audiência Pública realizada no dia 13/05/2011 nas dependências do referido Campus, com 

todos os envolvidos no processo, em especial os professores e estudantes. O objetivo deste 

trabalho foi dar transparência do objeto, coletar informações adicionais, levantar os principais 

problemas, realizar os ajustes na ementas e referências, revisar o conteúdo pedagógico, o 

tempo de duração, a carga horária, a modalidade, entre outros detalhes.  

Durante o processo, todas as ementas e referências das disciplinas propedêuticas foram 

elaboradas pelos professores do campus de acordo com as disciplinas que lecionam na 

unidade, bem como as ementas das disciplinas técnicas, que foram elaboradas pelos 

professores da área de segurança do trabalho.  

O IFBA, Campus Santo Amaro, está em funcionamento desde 26 de setembro de 

2006, quando foi inaugurado e passou a oferecer os Cursos Técnicos de Nível Médio em 

Eletromecânica e Tecnologia da Informação, nas modalidades integrado e subseqüente. Desde 

então, este Campus tem ampliado sua estrutura física, número de docentes, técnicos 

administrativos e discentes, projetos planejados e desenvolvidos, parcerias e articulação com 

os diversos setores municipais e estaduais.  

Pensar a importância da presença de um Campus do IFBA no município de Santo 

Amaro faz reportar a história da região que o município está inserido, a trajetória Institucional 

e a “dívida social” que o Governo brasileiro tem com ambas. Sem dúvidas, a Instituição está 

contribuindo para o desenvolvimento não só do município de Santo Amaro como também de 

outros municípios da região em que está inserida, podendo e devendo contribuir ainda muito 

mais.   
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Num contexto de agravamento das expressões da questão social1, assistimos que 

acomete a população especialmente o desemprego e a luta por inserção no mercado de 

trabalho, de forma tanto cada vez mais incisiva na zona urbana quanto na zona rural, guardada 

suas particularidades. Desta forma, se faz necessário não se limitar apenas às inferências, mas 

em conhecer de fato a realidade acadêmica e socioeconômica da população, ou seja, as 

demandas que os estudantes (santamarenses e oriundos dos municípios circunvizinhos) 

apresentam à Instituição.   

Analisando os últimos levantamentos realizados pelo PNUD (anos de 1991/2000), o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Santo Amaro passou de 0,606 para 0,684 

uma variação de cerca de 12%, uma melhoria considerável em comparação aos demais 417 

municípios baianos, deixando Santo Amaro situada na 38º posição em comparação com os 

demais. Mesmo com esta melhoria quantitativa uma triste realidade ainda pode ser constatada, 

ao traçar seu perfil com os demais municípios brasileiros, que totalizavam 5.507 até o ano de 

2000. Neste período Santo Amaro ocupava a 3239ª posição, sendo que 3238 municípios 

(58,8%) estão em situação melhor e 2268 municípios (41,2%) estão em situação pior ou igual. 

A estrutura educacional, em Santo Amaro, apresenta-se da seguinte forma: Na pré-

escola, a maioria dos alunos estão matriculados nas escolas particulares e há muita demanda 

por serviços públicos, especialmente creches. No ensino fundamental o município é o 

principal responsável e no ensino médio o Estado detém cerca de 85% das matrículas. A 

demanda por escolas particulares nestes níveis é pequena, pois a preferência por estas é 

daqueles que tem maior poder econômico. A procura pelos cursos do IFBA no município está 

concatenada a necessidade de obtenção do ensino médio com cursos técnicos que possibilitem 

o ingresso mais imediato no mercado de trabalho, na perspectiva de modificar a realidade 

socioeconômica das famílias. 

A formação histórica da cidade de Santo Amaro começa a partir de um pequeno 

povoado que se estabeleceu às margens do rio Traripe em 1557, nas proximidades do mar. 

Vieram os primeiros colonizadores, construindo habitações, estabelecimentos comerciais e 

uma capela, tendo o rio e o mar como fontes de subsistência. Um incidente trágico, que 

resultou na morte de um jesuíta, levou os primeiros colonizadores a mudarem para um local 

próximo, edificando uma nova capela, sob a invocação de Santo Amaro, desenvolvendo a 

cidade nesta localidade. 

                                                
1 A questão social “diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas 
na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado” (IAMAMOTO, 2001, 
p. 16-17). 
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A formação Administrativa do município origina-se pela transformação de sesmaria a 

distrito em 1608, passando a Município, a 5 de janeiro de 1727, com a denominação de Nossa 

Senhora da Purificação e Santo Amaro. A Sede Municipal recebeu foros de Cidade em virtude 

da Lei Provincial n.° 43, de 13 de março de 1837. Desde então, o município sofreu várias 

alterações territoriais e administrativas. A jurisdição administrativa do antigo Município 

abrange atualmente os distritos de Santo Amaro (Sede), Acupe e Oliveira dos Campinhos. A 

Comarca foi criada pela Resolução do Conselho do Governo, em 9 de maio de 1833.  

É fundamental ressaltar o forte apelo cultural, histórico e artístico do município de 

Santo Amaro, não por ser a cidade natal de grandes personalidades, mas pela forte influência 

do povo negro nesta região, que desde o período colonial absorveu boa parte da mão de obra 

escrava e influenciou de maneira significativa a cultura local.  

É neste dado contexto que o IFBA passa a oferecer o curso de Segurança do Trabalho 

como mais uma alternativa de curso técnico profissionalizante, numa modalidade diferenciada 

das até então proporcionadas pelo Campus Santo Amaro: a modalidade PROEJA, que 

objetiva oportunizar o ingresso qualificado no mercado de trabalho, dando conta de outras 

demandas apresentadas, como defasagem “idade-série” e sem perder de vista a formação 

integral e cidadã. 

 

1.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROEJA  

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (BRASIL, 1996) que “Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional” em Capítulo II, da Educação Básica, Secão V, Da 

Educação de Jovens e Adultos, em seu artigo 37, diz: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008). 

 
Na mesma legislação, na Seção IV-A, da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008 (BRASIL, 2008), no seu artigo 36-B e 36-C, diz: 



 
 

9 
 

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
I - articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 
médio.(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no 
inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008) 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula 
única para cada aluno; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto 
pedagógico unificado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 

 

O documento base do PROEJA (BRASIL, 2007) traz na sua essência a política de 

integração da educação com a modalidade de Educação de Jovens e Adultos: 

A política de integração da educação profissional com a educação básica na 
modalidade EJA, considerando-se especificamente nesse documento a integração 
entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio, conforme 
anteriormente afirmado, opera, prioritariamente, na perspectiva de um projeto 
político-pedagógico integrado, apesar de ser possível a oferta de cursos de educação 
profissional articulada ao ensino médio em outras formas – integrada, concomitante 
e subseqüente (Decreto nº 5.154/04) e o Decreto nº 5.840/2006 prever, 
especificamente para o PROEJA, as possibilidades de articulação considerando as 
formas integrada e concomitante. Na busca de priorizar a integração, os maiores 
esforços concentram-se em buscar caracterizar a forma integrada, que se traduz por 
um currículo integrado (pág. 41). 

  
Com o Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 (BRASIL, 2006), que institui, no 

âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, em seu artigo 1º, 

estabelece as diretrizes a saber: 

 
§ 1o O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação 
profissional: 
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 
II - educação profissional técnica de nível médio. 
§ 2o Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos 
jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados: 
I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de 
trabalhadores, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto no 5.154, de 23 de julho de 
2004; e 
II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos 
do art. 4o, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004. 
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Proposto pelo Decreto Nº. 5.480, de 13 de julho de 2006, o PROEJA, Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, assume princípios defendidos pelos grupos progressistas nas 

lutas sociais na esfera da Educação de Jovens e Adultos, na universalização do ensino médio e 

à busca da formação humana integral. Tais princípios consistem na não-dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, organização coletiva do trabalho docente, proposta 

educacional voltada para a formação integral em detrimento ao referencial comumente 

preponderante do mercado de trabalho. Apropriar-se desses princípios na prática é um grande 

desafio posto pelo PROEJA (OLIVEIRA; CEZARINO, 2006).   

Desafio válido em função do objetivo do PROEJA de atender de forma pública, 

gratuita, igualitária e universal, aos jovens e adultos excluídos do sistema educacional ou com 

trajetórias escolares irregulares em referência às faixas etárias denominadas adequadas. Dessa 

forma, em consonância com o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007), o IFBA 

Campus Santo Amaro assume o compromisso de atender a finalidade do PROEJA de oferecer 

educação básica sólida, diretamente ligada à formação profissional e, conseqüentemente, a 

formação integral do educando. 

A educação, apesar de direito social legitimado pela carta magna de 1988 e ratificado 

pela Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), dentre outros documentos legais, precisa ser 

repensada no que tange aos aspectos de acesso e permanência, não mais apenas de forma 

pontual, mas com Políticas que assegurem a garantia de efetivação destes direitos, até que os 

mesmos sejam de fato viabilizados de forma universal. 

O documento base do PROEJA (BRASIL, 2007) faz uma analise critica das causas 

que embasam a necessidade desta modalidade de ensino, conforme trecho citado abaixo: 

 
Embora se tenha equacionado praticamente o acesso para todas as crianças, não se 
conseguiu conferir qualidade às redes para garantir que essas crianças permaneçam 
e aprendam. Além disso, a sociedade brasileira não conseguiu reduzir as 
desigualdades socioeconômicas e as famílias são obrigadas a buscar no trabalho das 
crianças uma alternativa para a composição de renda mínima, roubando o tempo da 
infância e o tempo da escola. Assim, mais tarde esses jovens retornam, via EJA, 
convictos da falta que faz a escolaridade em suas vidas, acreditando que a negativa 
em postos de trabalho e lugares de emprego se associa exclusivamente à baixa 
escolaridade, desobrigando o sistema capitalista da responsabilidade que lhe cabe 
pelo desemprego estrutural (pág. 10-11). 
 

Esta analise é radical por nos fazer ir à raiz da questão: a falta de efetividade no acesso 

e a desresponsabilização de outros setores e políticas, que deveriam estar articulados à 

educação para garantir a continuidade dos estudos. Se tivéssemos a garantia não só do acesso 
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à educação, mas se esta fosse de fato com qualidade e com políticas de permanência, 

certamente os índices de evasão não seriam tão altos e cruéis. 

É ainda mais perversa a idéia vendida pelo sistema social vigente, o capitalismo, 

quando enfatiza que a responsabilidade é individual, ou seja, o problema da falta de 

continuidade dos estudos muitas vezes perde de foco seu caráter de expressão da questão 

social e passa a pontuar que o individuo é que está desajustado a sociedade e têm “problemas” 

em não dar conta de seus estudos, sem levar em consideração necessidades sociais básicas que 

não estão garantidas para as famílias em situação de vulnerabilidade. 

A educação de Jovens e Adultos vem dar conta desta problemática e surge como 

demanda para o ensino técnico profissional de nível médio como política de educação 

inclusiva, essencial para resgatar o direito cerceado de milhares de pessoas, especialmente 

jovens brasileiros. Neste sentido, o Campus Santo Amaro promoverá o Curso Técnico de 

Nível Médio em Segurança do Trabalho na modalidade PROEJA concatenado amplamente 

aos direitos e questões educacionais, bem como atento as relações familiares e 

socioeconômicas dos estudantes.  

Diversas estratégias estão sendo pensadas tanto desde o processo seletivo dos 

estudantes da modalidade PROEJA, para que de fato ingressem estudantes com o perfil 

pensado pelo curso, quanto da perspectiva de permanência, como estrutura física, recursos 

materiais e humanos, bolsas e auxílios, incentivos e motivações pelo curso a partir de 

atividades de pesquisa e extensão, acompanhamento pedagógico. 

Diante do exposto, a modalidade de Ensino que ora apresentamos e que formará, com 

foco na perspectiva cidadã, os técnicos de nível médio em Segurança do Trabalho no IFBA 

Campus Santo Amaro, pressupõe uma série de estudos, requisitos e critérios com o propósito 

de atingir o objetivo geral ao qual se propõe este curso. Este documento organiza todo o 

regimento e processos do curso, bem como tenta garantir a fidelidade ao que a modalidade de 

ensino PROEJA almeja. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

A obrigatoriedade do profissional em segurança do trabalho nas empresas, através 

da Lei 6.514/77 (BRASIL, 1977), aprovada pela Portaria 3214/78 - NR-4, Conforme Quadro 

1, abaixo apresentado, dimensiona de acordo com o grau de risco da atividade principal e o 
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número de trabalhadores, a obrigatoriedade no quadro funcional da empresa, do Técnico em 

Segurança do Trabalho.  

A região nordeste, onde se localiza a instituição em que se ofertará o curso técnico de 

segurança do trabalho, especificamente no entorno do Pólo Petroquímico e de outras 

indústrias no Recôncavo e demais cidades da Bahia, uma vez que concentra grande 

contingente de empresas, demandando ações prevencionistas importantes. Na localidade onde 

se situa a instituição de ensino, a oferta pública desse curso é inexistente, prevendo-se a sua 

oferta por um período de tempo considerável, uma vez que todas as empresas com mais de 

100 empregados e do grau de risco 3, e com mais de 500 empregados e dos graus de risco 1 e 

2 devem contratar Técnico em Segurança no Trabalho. Dada a grande concentração de 

empresas no Estado da Bahia, conclui-se a necessidade de formação contínua deste 

profissional.  

Quadro 1: Norma Regulamentadora NR-4 

  

Fonte: (BRASIL, 1977) 
 

O Técnico em Segurança do Trabalho, além de ser uma profissão regulamentada pelo 

MTE– Ministério do Trabalho e Emprego (obrigatória a grande maioria das empresas), ocupa 

cada vez mais espaço no mercado, pois está ligado diretamente à responsabilidade social das 

empresas, as quais buscam cada vez mais a redução de acidentes dentro de suas atividades 

laborais. 
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A exigência e necessidade de estruturar os serviços de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde - SMS em todas as atividades laborais de todos os setores têm crescido muito nos 

últimos anos, a economia forte e aquecida, principalmente na última década, o crescimento e a 

descentralização da atividade industrial, a expansão do agronegócio em todas as regiões do 

Brasil, o crescimento do setor de serviços, impulsionado também pelas ações de fiscalizações 

do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego tem demandado cada vez mais a presença do 

Técnico em Segurança do Trabalho nas empresas. 

As áreas promissoras para o Técnico em Segurança do Trabalho são diversas, já que é 

um profissional que atua em empresas públicas e privadas ou em órgãos oficiais, ou seja, atua 

em todas as esferas da sociedade onde há trabalhadores.  Em geral atuam em fábricas de 

alimentos, construção civil, hospitais, empresas comerciais e industriais, grandes empresas 

estatais, geração, transmissão e distribuição de energia, mineradoras e de extração, serviços e 

atividade bancária, etc. Também pode atuar na área rural em empresas agroindustriais e 

também como consultor em SMS em qualquer segmento empresarial. 

A procura por Técnicos em Segurança do Trabalho deve aumentar com as crescentes 

exigências para manutenção de um ambiente saudável nas empresas. Já estão em 

funcionamento novas regras que refletem no mercado de trabalho da área e no rendimento dos 

negócios. A partir deste ano mudou a forma de administração do NTEP (Nexo Técnico 

Epidemiológico) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). O INSS já está aplicando 

um novo procedimento administrativo, referente ao seguro de acidentes do trabalho, visto que 

de 2003 a 2006, em todo o Brasil, foram monitoradas informações das empresas que se 

cruzam e se relacionam, assim formando  um banco de dados (INSS, 2010). 

Neste período, o INSS, monitorou e analisou os números, os tipos e as características 

dos acidentes do trabalho, as taxas de freqüências e de gravidade das empresas de todo o país. 

Com este estudo, novas regras para seguro de acidente do trabalho foram estudadas, testadas, 

oficializadas e implementadas, de forma que as empresas agora terão mais responsabilidade 

com relação à saúde de seus colaboradores. Anteriormente, este seguro custava às empresas 

2,5% sobre o total da folha de pagamento, agora, após a aprovação da nova sistemática, este 

seguro passou a ser de 1% até 6% da folha de pagamento. Assim as empresas que 

apresentaram altos índices de acidentes e doenças ocupacionais serão penalizadas com 

percentuais maiores para custear o seguro de acidentes do trabalho (INNS, 2010). Desta forma 

o desempenho de saúde e segurança das empresas passou a refletir nos tributos pagos ao 

INSS. Para haver redução na taxa do seguro de acidentes do trabalho as empresas terão que 

investir em segurança, investir nas condições e no ambiente de trabalho, exigindo assim, 
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necessariamente, a estruturação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho - SESMT e conseqüentemente da contratação de Técnicos de 

Segurança para implementar as ações que resultarão na melhoria da performance de 

segurança e saúde. 

Outro ponto importante é que as empresas poderão reduzir em até 50% o recolhimento 

do SAT – Seguro Acidente do Trabalho a Previdência Social, se tiverem menos ocorrências 

de acidentes e doenças ocupacionais. Nesse novo cenário, o Técnico em Segurança do 

Trabalho pode contribuir para a lucratividade da empresa. Ele atua na eliminação, controle e 

redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e do trabalho, orientando o 

empregador e os empregados sobre riscos, atividades e ambientes perigosos ou que causam 

danos a saúde. A demanda por profissionais de segurança tende, portanto a aumentar como 

conseqüência da majoração dos percentuais do seguro acidente do trabalho. 

Outro enfoque importante é o elevado número de acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais registrados. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) a cada ano, ocorrem aproximadamente 2,2 milhões de mortes relacionadas a acidentes 

ou doenças do trabalho, mais de 270 milhões de trabalhadores são feridos e 160 milhões 

sofrem de doenças relacionadas ao trabalho. Isso causa um custo econômico equivalente a 4% 

do PIB, cerca de 20 vezes superior a todos os recursos destinados à ajuda oficial ao 

desenvolvimento no mundo.  No Brasil, segundo o relatório, são 1,3 milhão de casos, que têm 

como principais causas o descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores, 

de más condições nos ambientes e de processos de trabalho (OITBRASIL, 2010). 

Segundo o estudo da OIT (2010), o Brasil ocupa o 4º lugar em relação ao número de 

mortes, com 2.503 óbitos. O país perde apenas para China (14.924), Estados Unidos (5.764) e 

Rússia (3.090). (OITBRASIL, 2010). 

           O Anuário Estatístico da Previdência Social de 2006, último publicado pelo INSS, 

mostra que número de mortes relacionadas ao trabalho diminuiu 2,5%, em relação ao ano 

anterior. Entretanto, os acidentes de trabalho aumentaram e ultrapassaram os 500 mil casos. A 

vergonhosa situação apresentada pelo Brasil no contexto mundial é explicada pela  

deterioração das condições de trabalho causadas pela globalização, o desrespeito ao direito de 

segurança do trabalhador e a falta de cumprimento da lei ou regulamentação adequada de 

segurança, dentre outras.  

Em 2007 foram registrados 653.090 acidentes e doenças do trabalho, entre os 

trabalhadores assegurados da Previdência Social. Observem que este número, que já é 

alarmante, não inclui os trabalhadores autônomos (contribuintes individuais), os trabalhadores 
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informais e as empregadas domésticas. Estes eventos provocam enorme impacto social, 

econômico e 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 (INSS, 2010). 

Diante dessa situação, a atuação do Técnico em Segurança do Trabalho está sendo aos 

poucos valorizada, por meio da adoção de políticas mais contundentes para a prevenção dos 

fatores de risco incidentes nos locais de trabalho. Com isso, a profissão que não era muito 

conhecida no meio empresarial, ganhou novo fôlego a partir do final da década de 90, com o 

aumento da demanda por estes profissionais, que passaram a ser peça fundamental na estrutura de 

médias e grandes empresas no país. No Brasil há um número cada vez maior de empresas preocupadas 

em minimizar os riscos de acidente de trabalho, além de preservar a saúde de seus trabalhadores e 

transformar o ambiente de trabalho em um local saudável. 

Na década de 70 o Brasil ocupava o primeiro lugar no ranking mundial em acidentes 

de trabalho, passando depois a ocupar a quarta posição e a oitava posição em 2008, segundo 

dados da Organização Internacional do Trabalho - OIT. Com a legislação vigente, a maior 

fiscalização, as campanhas de prevenção dos acidentes do trabalho a conscientização para a 

segurança do trabalho no Brasil está alcançando novas dimensões, o que torna o ingresso do 

Técnico em Segurança no Trabalho nas empresas um investimento promissor. 

As empresas estão percebendo cada vez mais que investimentos em segurança do 

trabalho têm alto retorno em termos de redução de causas trabalhistas e satisfação dos 

empregados. Outro ponto a ser destacado é que a busca pela certificação (ISO 9000, ISO 

14000) passou a ser um critério muito importante na avaliação de uma empresa e seus 

produtos, pois exige dos empresários maior atenção às questões de segurança no trabalho. 

 

1.3 OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO DA BAHIA NO MERCADO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO     

 

            No primeiro trimestre deste ano, a Bahia registrou um saldo de 30.738 postos de 

trabalho. As áreas de maior concentração de novos empregos são, respectivamente, 

construção civil, que nos três primeiros meses de deste ano criou mais de 11 mil postos e o de 

serviços, com 7.203 novos postos. Mas também observamos  que o setor de indústria começa 

a dar sinais de recuperação, gerando, de janeiro a março deste ano, 7 mil novos empregos. Os 

dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do 
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Trabalho e Emprego (MTE, 2010), que é o saldo resultante da diferença entre o número de 

trabalhadores admitidos e demitidos.  No ano de 2009, foram criados 71.170 novos postos de 

trabalho. A construção civil foi campeã na geração de emprego, com um saldo de 22.683, 

seguida do setor de comércio, com 14.524 novos empregos. Este retrato dos últimos dois anos 

do mercado de trabalho na Bahia pode ser considerado de um modo geral também para o 

segmento de segurança do trabalho. Na construção civil, no setor de serviços e na indústria, 

especificamente petróleo, gás, petroquímica, metalúrgica e metal mecânica estão concentradas 

as maiores oportunidades para os profissionais desta área (MTE/CAGED, 2010). 

 

1.4 PERSPECTIVAS DE EMPREGOS GERADOS PELO SEGMENTO SEGURANÇA DO 

TRABALHO NA BAHIA 

 

Na pesquisa que realizamos para fundamentar melhor este tópico, fizemos uma busca 

rápida de vagas para profissionais de segurança do trabalho a nivel Brasil num dos sites de 

empresas de contratação de pessoal e encontramos nada menos de 1686 oportunidades no 

final de 2010. Para Técnico em Segurança do Tabalho, encontramos 646 anúncios de oferta 

de emprego para este profissional no Brasil no último mês. Na Bahia este número foi de 45 

oportunidades, e o estado só perdeu para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná 

(CATHO, 2010). 

Para Salvador foram identificadas 24 vagas e as 21 restantes foram para o interior do 

estado. Este retrato de um único mês pode parecer modesto, mas não é, pois a informação 

acima considera apenas uma fonte de pesquisa. Se considerarmos que existem várias outras 

neste ramo de contratação pessoal, além dos jornais, dos serviços públicos de colocação de 

pessoal e das vagas não divulgadas este número tende a crescer significativamente, refletindo 

de forma mais real o potencial de possibilidades para o Técnico em Segurança do Trabalho. 

(CATHO, 2010) 

 

1.5 PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO MODALIDADE PROEJA  - ENSINO MÉDIO 

 

Nesse contexto, a criação de cursos técnicos de nível médio no município de Santo 

Amaro e, em particular, a iniciativa pioneira da criação do Curso Técnico Segurança do 
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Trabalho Integrado ao Ensino Médio na Unidade de Ensino de Santo Amaro, é plenamente 

justificável.  

Isto, pois, a criação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho contribuirá para o 

atendimento das necessidades de educação e de profissionalização da região, e, para o 

cumprimento das obrigações estabelecidas ao pelo Ministério de Educação, no que diz 

respeito a implantação de curso de Educação de Jovens e Adultos em cada Instituição. 

Portanto, o processo de estruturação do Curso Técnico na modalidade PROEJA esta 

definido no Plano de Curso ora apresentado, no qual foram respeitados os objetivos 

explicitados pela LDB para o Ensino Médio, ou seja: 

1) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

2) O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

3) A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina; bem como os delineados 

para a Educação Profissional de nível Técnico, “que se referem ao desenvolvimento de 

competências para a laboralidade, à flexibilidade, à interdisciplinaridade, à contextualização 

na organização curricular, à identidade dos perfis profissionais de conclusão, à atualização 

permanente dos cursos e seus currículos e à autonomia da escola em seu projeto pedagógico”;  

  Segundo o catálogo nacional dos cursos técnicos, desenvolvido pelo Ministério da 

Educação, o profissional técnico em segurança do trabalho é responsável pelo equilíbrio entre 

a realização das atividades e tarefas exigidas e o emprego adequado de procedimentos para a 

realização das mesmas numa empresa ou grupamentos humanos. Sua principal função é 

assessorar na correta aplicação de normas/procedimentos de segurança e de métodos de 

trabalho, assegurando as condições necessárias para a não ocorrência de acidentes e de 

doenças ocupacionais, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e 

integração humanas, social e profissional (MEC, 2010). 

Espera-se desses profissionais em primeiro lugar o desígnio de preservar a vida, o 

meio ambiente e a saúde dos trabalhadores da empresa onde atuar. Deve atuar na 

implementação de políticas de segurança intra e extra instituições e na execução de auditorias, 

sob a responsabilidade individual ou de equipes multiprofissionais, garantindo a melhoria da 
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condição de vida humana e das relações intrínsecas do mundo do trabalho, investigando 

causas de acidentes, e propondo ações e esquemas de prevenção, identificando riscos e 

propondo medidas de controle visando reduzir, para níveis mínimos ou eliminar, quando 

possível, os riscos de acidentes do e no trabalho.  

Desta maneira, reuniremos condições necessárias para a formação específica do 

técnico em Segurança do Trabalho que será constituído pela missão essencial de preservar a 

integridade física, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores da instituição em que estiver 

atuando. É um profissional que desenvolve atividades laborais consagradas e novas, atuando 

na implementação de políticas de segurança intra e extra instituições e, ainda na execução de 

auditorias, sob a responsabilidade individual ou de equipes multiprofissionais, garantindo a 

melhoria da condição de vida humana e das relações intrínsecas do mercado. Está habilitado a 

orientar e coordenar os sistemas de segurança do trabalho, analisando riscos, causas de 

acidentes e propondo esquemas de prevenção, visando reduzir, para níveis mínimos ou 

eliminar, quando possível, os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais por meio da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 

modalidade do Programa de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, no eixo tecnológico 

do Ambiente, Saúde e Segurança, desenvolvendo habilidades e construindo competências 

para atuar na habilitação de Técnico em Segurança do Trabalho, com ênfase no trabalho e na 

saúde ambiental, de forma integrada. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Capacitar profissionais na área de segurança, meio ambiente e saúde, suprindo a 

demanda por educação integrada, que contempla o ensino médio com o 

profissionalizante, de acordo com as tendências tecnológicas da região e em 

consonância com as demandas dos setores produtivos. 
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• Qualificar profissionais de técnicas e métodos da área de segurança do trabalho, 

compatíveis com a formação técnica, oferecendo uma base de conhecimentos 

instrumentais, científicos e tecnológicos, de forma a desenvolver competências 

específicas, de acordo com as diretrizes que regulamentam a educação profissional, 

definidos para a modalidade do curso em vigor. 

 

• Capacitar profissionais objetivando a compreensão e a condução de trabalho técnico 

em segurança do trabalho, especificamente na interpretação e execução das normas 

regulamentadoras, na operação de instrumentos de avaliação ambiental e na 

identificação das relações de saúde e desenvolvimento, sobre os determinantes 

socioambientais dentro do conceito ampliado de saúde ambiental. 

 

3 REQUISITOS DE ACESSO 

 

Em consonância com o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007), constituem 

requisitos de acesso ao curso de educação profissional de nível médio integrado ao ensino 

médio, na modalidade educação de jovens e adultos – PROEJA – Técnico em Segurança 

do Trabalho: 

• Ter ensino fundamental completo; 

• Ser maior de 18 anos. 

 

3.1 PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

O processo de seleção proposto esta pautado de acordo com a atual Resolução do 

CONSUP de nº 13 de Maio de 2011, que trata do processo seletivo para os Cursos do 

PROEJA, em seu artigo 1º, que rege a aprovação do processo seletivo, para o ingresso dos 

estudantes nos cursos técnicos do Programa de Integração da Educação Profissional do 

Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, deste instituto, o qual será 

coordenado pela Reitoria de Ensino e realizadas em datas distintas das demais modalidades do 

curso do IFBA, da seguinte forma: 
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1º) Preenchimento do questionário Sócio Educativo; 

2º) Participação da palestra informativa sobre o curso pretendido; 

3º) Prova de redação; 

4º) Entrevista. 

 

3.2 DAS VAGAS 

 

As vagas serão definidas em edital. 

 

3.3 PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS 

 

 Existem expectativas específicas em relação aos concluintes de cursos na modalidade 

PROEJA: elevação da escolaridade - de nível fundamental ou médio – e a formação para o 

trabalho em uma habilitação específica. Dessa forma, espera-se que o egresso do curso de 

Segurança do Trabalho, na modalidade PROEJA de nível médio, tenha desenvolvido, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 e com a 

Resolução CEB de n° 4 de 1999, de uma forma geral: 

 

� valores e competências necessários à formação da pessoa humana e a formação ética, 

assim como competências que lhe permitam integrar seu projeto individual ao projeto 

da sociedade em que se situa;  

� autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

� conhecimentos básicos à preparação científica e a capacidade para usar as diferentes 

tecnologias relativas às áreas de atuação;  

� a capacidade para garantir seu aprimoramento profissional e as transformações que 

caracterizam o processo de produção de nosso tempo; 

� Competências para continuar os estudos em níveis mais complexos. 

� A capacidade para a correta aplicação de normas e procedimentos de segurança e de 

métodos de trabalho, assegurando as condições necessárias para a não ocorrência de 
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acidentes, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e 

integração humanas, social e profissional. 

Para o atendimento de tais expectativas é preciso levar em consideração as orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), especificadas de acordo com as 

áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A cada área corresponde um conjunto 

de competências e habilidades que integram a formação do concluinte de um curso de Ensino 

Médio, segundo o que segue abaixo: 

  

a) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 

 

• compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de: 

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação 

e informação; 

• confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas; 

• analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos 

com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, 

de acordo com as condições de produção e recepção; 

• compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade; 

• conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a 

informações e a outras culturas e grupos sociais; 

• entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se 

propõem solucionar; 

• entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de 

comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua 

relação com as demais tecnologias; 

• entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; 
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• aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. 

 

b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: 

 

• compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem 

por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento 

científico com a transformação da sociedade; 

• entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais; 

• identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para produção, 

análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos; 

• apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia, e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar 

ações de intervenção na realidade natural; 

• compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e 

utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de 

probabilidades; 

• identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em 

gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, 

extrapolações e interpolações, e interpretações; 

• analisar qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou algebricamente, 

relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou cotidianos; 

• identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da 

leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade; 

• entender a relação entre o desenvolvimento das Ciências Naturais e o desenvolvimento 

tecnológico, e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem 

solucionar; 

• entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais na sua vida pessoal, nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 
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• aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida; 

• compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, e aplicá-las a situações 

diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas. 

 

c) Ciências Humanas e suas Tecnologias: 

 

• compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a 

identidade própria e a dos outros; 

• compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela 

intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e os processos 

sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos; 

• compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, 

sociais, culturais, econômicos e humanos; 

• compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, 

associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a 

convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos 

benefícios econômicos; 

• traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e 

culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de 

situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural; 

• entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da 

sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho de 

equipe, e associá-las aos problemas que se propõem resolver; 

• entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida pessoal, 

os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social; 

• entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para 

planejamento, gestão, organização, fortalecimento do trabalho de equipe; 

• aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. 
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Além das competências e habilidades ligadas à formação geral e presentes em 

qualquer curso de Ensino Médio, o egresso do curso de Segurança do Trabalho, modalidade 

PROEJA, precisa desenvolver as competências e habilidades específicas da sua área de 

atuação técnica, descritas na Portaria 3275 de 1989, sendo capaz de: 

I - informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos ambientes 

de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; 

II - informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de 

eliminação e neutralização; 

III - analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de 

acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais 

agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; 

IV - executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes 

alcançados, adequando-os às estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo 

prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador; 

V - executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 

trabalho nos ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e 

avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos 

estabelecendo procedimentos a serem seguidos; 

VI - promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e 

utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas 

de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, 

doenças profissionais e do trabalho; 

VII - executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, 

arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do 

trabalho, inclusive por terceiros; 

VIII- encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, 

dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional 

e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador; 

IX - indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos 

audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a 
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legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando 

seu desempenho; 

X - cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e 

destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua 

importância para a vida; 

XI - orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos 

de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de 

prestação de serviço; 

XII - executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e 

técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a 

eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria 

das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores; 

XIII - levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e 

do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, 

normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção 

coletiva e individual; 

XIV - articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelo recursos humanos, 

fornecendo-lhes resultados de levantamento técnicos de riscos das áreas e atividades para 

subsidiar a adoação de medidas de prevenção a nível de pessoal; 

XV - informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e 

penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de 

eliminação ou neutralização dos mesmos; 

XVI - avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o 

planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; 

XVII - articula-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do 

trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 

XVIII - particular de seminários, treinamento, congressos e cursos visando o intercâmbio e o 

aperfeiçoamento profissional; 

XIX – Determinar, quando esgotados os meios conhecidos para eliminação do risco e ele 

persistir, ainda que reduzido, a utilização pelo trabalhador, de equipamentos de proteção 

individual (EPI), de acordo com o que determina a NR-6; 
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XXX – Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas 

observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR-5; 

XXXI – Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto 

nas Normas Regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus 

estabelecimentos; 

XXXII – Registrar mensalmenteos dados atualizados de acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais, preenchendo os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos 

quadros estatísticos III, IV, V e VI da NR-4 encaminhando uma cópia dos respectivos mapas 

contendo uma avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de segurança e Medicina do 

Trabalho até 31 de janeiro, através do órgão regional do Ministério do Trabalho. 

 

Portanto, ao concluir o curso de técnico em Segurança do Trabalho, o profissional 

deverá apresentar um conjunto de competências que o habilitarão a desempenhar as suas 

atividades na área de Segurança do Trabalho. É esperada desse profissional a capacidade de: 

•  condução de trabalho técnico em segurança do trabalho;  

•  reconhecer, mensurar e monitorar os riscos ambientais, utilizando os instrumentos de 

avaliação e propondo medidas de controle;  

•  interpretação e aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

 

  Por fim, a formação técnica em Segurança do Trabalho no Campus de Santo Amaro 

capacitará profissional também para:  

• Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral de segurança; 

• Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da segurança; 

• Aplicar princípios e normas de higiene e saúde, profissional, pessoal e ambiental; 

• Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis;  

• Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 

• Avaliar riscos de acidentes ao executar procedimentos técnicos; 
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• Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 

conduta do profissional de segurança; 

• Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; 

• Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção; 

• 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; 

• Promover e participar de campanhas prevenção à saúde e segurança no trabalho. 

 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 
Pensar a organização curricular para o PROEJA significa pensar, discutir e propor 

uma organização de conhecimentos que possa propiciar uma formação integral (técnica, 

científica, político-pedagógica e profissional), aporte da possibilidade de novos olhares e 

leituras da realidade enquanto sujeitos da mesma, da escritura transformada e transformadora 

de novos espaços e tempos sociais. 

Nesse sentido, se a Educação de Jovens e Adultos (EJA) refere-se a um campo 

específico de conhecimento, o PROEJA inaugura um campo ainda mais específico, exigente e 

inovador, haja vista a proposição de articular/integrar a Educação Profissional, a Formação 

Geral e a Político-pedagógica. Reconhecendo a historicidade subjacente aos modelos 

pedagógicos tradicionalmente vivenciados no cotidiano deste Instituto, não se pode assumir a 

opção desinteressada de negar certas marcas e costumes caracterizadores da memória coletiva 

institucional e das práticas didáticas do nosso itinerário histórico. 

A organização curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho 

observa as determinações legais presentes no Documento base do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, bem como 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.  
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Além disso, observa as Diretrizes Institucionais para Elaboração de Planos de Curso 

da Educação Profissional Técnica de nível médio do IFBA, definidas pela portaria n° 629 do 

Diretor Geral, de 08 de Novembro de 2005. 

O Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 (BRASIL, 2006) em seu Art. 4º diz: 
 

Art. 4º Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA 
deverão contar com carga horária mínima de duas mil e quatrocentas horas, 
assegurando-se cumulativamente: 
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral; 
II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional 
técnica; e 
III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do 
Conselho Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível 
médio, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a educação de jovens 
e adultos. 
 
 

Segundo o Catálogo de Nacional de Cursos Técnicos, o curso Técnico de Segurança 

do Trabalho terá que ter no mínimo 1.200 (hum mil e duzentas) horas de conhecimentos 

específicos (MEC, 2010). Portanto, o curso terá uma carga horária de 2.400 (dois mil e 

quatrocentos horas) sendo distribuídas da seguinte forma: 1.200 para a formação geral e 1.200 

para a formação específica. Além disto, terá a inclusão de  outras 300 (trezentas) horas de 

Estágio ou Trabalho de Conclusão de Curso, perfazendo um total de 2.700 (duas mil e 

setecentas) horas.  

 Conforme rege o documento base do PROEJA (2007) que direciona o planejamento e 

as diretrizes para esta modalidade, o curso técnico em Segurança do Trabalho adotará a 

modalidade semi-presencial, pois  

 
Serão consideradas as seguintes modalidades de oferta de EJA no Programa: 
 
Quanto à forma: 
 
a) presencial – quando o curso for totalmente realizado em local determinado com 
os alunos e professores presentes;  
b) semi-presencial– quando mais de 20% do curso for realizado na modalidade de 
educação à distância. 

 

Para atender estas determinações do Art. 4º o curso de PROEJA, do documento base 

do PROEJA e do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o  referido curso adotará a seguinte 

duração e carga horária para atender as referidas legislações: 

• 3 (três) anos; 

• Forma semestral: 6 semestres; 
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• Carga horária de 400 horas por semestre; 

• 4 aulas de 50 minutos (h/a) por dia; 

• 18 semanas no semestre; 

• Início das aulas às 18h:30 às 22:00, com intervalo de 10 minutos,  

• 25% realizado na modalidade de educação à distância, classificado como semi-

presencial. 

 

O Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, modalidade PROEJA,  

optou-se por esta opção, na modalidade semi-presencial, com 25% de atividades classificadas 

como educação à distância, como forma a atender o perfil desejado, tendo com justificativa 

principal a carga horária versus período do curso e  perigo da evação/abandono versus perfil 

dos estudantes. 

Em suma, para a obtenção do diploma de Técnico de Nível Médio em Segurança do 

Trabalho, da Área Profissional de Segurança, exige-se a conclusão dos três anos e o 

cumprimento também de, no mínimo, 300 horas, para a Prática Profissional, que são: o 

Estágio Curricular Supervisionado ou a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), supervisionado por um professor. A escolha deve ser feita pelo aluno no penúltimo 

semestre do curso. 

 A prática profissional terá a finalidade de complementar o processo ensino-

aprendizagem em termos de experiências práticas e poderá ser realizada: 

• Estágio Supervisionado na própria instituição, em empresas ou instituições 

públicas ou privadas, devidamente conveniadas com o IFBA, e que apresentem 

condições de propiciar tais experiências na área de formação do aluno, ou; 

• A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

O Projeto do Curso está organizado por disciplinas no regime seriado semestral, 

segundo a Portaria 823, de 6 de julho de 2010, do Diário Oficial da União – DOU (BRASIL, 

2010),  preferencialmente no turno noturno, em decorrência de ser um curso direcionado para 

um público específico, de forma a possibilitar ao estudante realizar o seu estágio curricular em 

paralelo.  

A organização da carga horária do curso por semestre está apresentado no fluxograma 

abaixo: 
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Organização da Carga Horária Semestral do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
4.1 ATIVIDADADES EXTRA-CLASSES 
 
 
 Embasado no o documento base do PROEJA (2007) que direciona o planejamento e as 

diretrizes para esta modalidade, o curso técnico em Segurança do Trabalho adotará a 

modalidade semi-presencial, isto quer dizer, quando mais de 20% do curso for realizado na 

modalidade de educação à distância. 

 Optou-se por 75% da carga horária presencial e o restante da carga horária para 

atividades desenvolvidas não presenciais, ou seja, atividades extra-classes, tais como: 

questionários, lista de exercícios, aplicações práticas, visitas de campo, resenha, resumo, 

debate, fóruns, chats, entre outros. 

 Para atender este quesito o(s) professor(es) de cada disciplina poderão: 

• Optar pelo ambiente de aprendizagem virtual – AVA, utilizando o software Moodle 

para postar e interagir como os alunos; 

• Optar na criação de redes em grupo com a utilização de software conhecido, como 

exemplos: Google, Gmail e entre outros similares. 

• Optar por Atividades extra-classes tradicionais, tais como: resenha, Lista de 

Exercícios, aplicação prática, resumo, estudo dirigido, entre outros. 

3º Semestre – 400h 

Seleção 1º Semestre – 400h 

Estágio Curricular 
ou  

TCC 
300 h  

 

Habilitação 

2º Semestre – 400h 

4º Semestre – 400h 

5º Semestre – 400h 

6º Semestre – 400h 
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• Optar pela realização de trabalhos interdisciplinar envolvendo várias disciplinas para a 

realização do trabalho proposto no referido semestre. 

 

  A coordenação do curso e a COTEP ficarão responsáveis pela organização das 

atividades extra-classe juntamente com o professores em reuniões específicas para este fim, e 

a COTEP, terá a competência de acompanhar as devidas atividades extra-classes. 

 

 

4.2 MATRIZ CURRICULAR 

 
A Matriz Curricular do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, modalidade 

PROEJA, do eixo tecnológico do Ambiente, Saúde e Segurança estruturar-se-á da seguinte 

forma, conforme os quadros 2 e 3 abaixo: 

QUADRO 2. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO DIVIDIDA POR SEMESTRES 

SEMESTRES COMPONENTES 
CURRÍCULARES 

HORAS  
SEMA-

NAL 

CARGA 
HORÁRIA 

HORAS 
 
 
 
 

1º 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I 4 80 
Matemática I 4 80 
Geografia 4 80 
Sociologia I 1 20 
Filosofia I 1 20 
Biologia 2 40 
Informática básica 2 40 
Introdução à Segurança do Trabalho, Meio Ambiente 
e Saúde 

2 40 

 Subtotal horas 20 400 
 
 
 
 

2º 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira II 4 80 
Matemática II 4 80 
Desenho Técnico aplicado a Segurança do Trabalho 2 40 
Desenvolvimento Sustentável  2 40 
Sociologia II 1 20 
Filosofia II 1 20 
Artes 2 40 
Biologia - aplicada ao Risco Biológico 2 40 
Legislação e Normas Técnicas em Segurança do 
Trabalho 

2 40 

 Subtotal horas 20 400 
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3º 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira III 2 40 
Matemática III 2 40 
Sociologia III 1 20 
Filosofia III 1 20 
Física 2 40 
História 4 80 
Informática aplicada a Seg. Trabalho 2 40 
O Ambiente do Trabalho 2 40 
Doenças do Trabalho 2 40 
Organização, Normas e Qualidade 2 40 

 Subtotal horas 20 400 
 
 
 
 

4º 

Sociologia IV 1 20 
Filosofia IV 1 20 
Inglês ou/Espanhol 2 40 
Física – aplicada ao Risco Físico 2 40 
Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, 
Equipamentos e Instalações 

2 40 

Administração Aplicada à Segurança do Trabalho 2 40 
Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental 2 40 
Gestão de Segurança e Higiene Ocupacional – 
OHSAS 18001 

2 40 

Segurança do Trabalho na Indústria Eletrotécnica 4 80 
Projeto Integrador em SMS I 2 40 

 Subtotal horas 20 400 
 
 
 
 

5º 

Filosofia V 1 20 
Sociologia do Trabalho I 1 20 
Química 2 40 
Tópicos Especiais em Segurança do Trabalho I 2 40 
Tecnologias Industriais 2 40 
Gestão de Projetos e Empreendedorismo 2 40 
Ergonomia e Saúde Ocupacional 4 80 
Segurança do Trabalho na Indústria de Gás, Petróleo 
e Petroquímica 

4 80 

Projeto Integrador em SMS II 2 40 
 Subtotal horas 20 400 

 
 
 
 

6º 

Filosofia VI 1 20 
Sociologia do Trabalho II 1 20 
Química - aplicada ao Risco Químico 2 40 
Prevenção e Combate a Incêndio e Explosões 2 40 
Prevenção de Emergências e Primeiros Socorros 4 80 
Vistoria, Perícia e Auditoria 2 40 
Operação Práticas de Instrumentos de Higiene 
Ocupacional 

2 40 

Tópicos Especiais em Segurança do Trabalho II 2 40 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e/ou Estágio 
Curricular Supervisionado 

4 80 

 Subtotal horas 20 400 
TOTAL GERAL  2400 

Estágio Curricular Supervisionado ou TCC  300 
Total de Horas   2700 

OBS: Educação Física não é obrigatório para cursos noturnos 
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QUADRO 3. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO DIVIDIDA POR ÁREAS DO CONHECIMENTO 

ÁREAS  
DE 

CONHECIMEN
TO 

 

 
DISCIPLINAS 

 

1ª  
ETAPA 

2ª  
ETAPA 

3ª 
ETAPA 

TOTAL 
HORAS 

1º 
sem 

2º 
sem 

3º 
sem 

4º 
sem 

5º 
sem 

6º 
sem 

 

Linguagens, 
Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa e 
Literatura Portuguesa 

4 4 2    200 

Inglês/ou Espanhol    2   40 
Artes  2     40 
Informática básica 2      40 
Desenho Técnico aplicado  2     40 

Ciências da 
Natureza, 

Matemática e suas 
tecnologias 

Matemática  4 4 2    200 
Biologia 2 2     80 
Física   2 2   80 
Química     2 2 80 

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias 

Geografia 4      80 
História   4    80 
Sociologia 1 1 1 1 1 1 120 
Filosofia 1 1 1 1 1 1 120 

SUBTOTAL HORAS 1200 
Segurança do 

Trabalho 
Introdução à Segurança do 
Trabalho, Meio Ambiente e 
Saúde - SMS 

2      40 

Legislação e Normas Técnicas 
em Segurança do Trabalho 

 2     40 

Desenvolvimento Sustentável  2     40 
O ambiente do Trabalho   2    40 
Doenças do Trabalho   2    40 
Organização, Normas e 
Qualidade 

  2    40 

Informática aplicada a 
Segurança do Trabalho 

  2    40 

Prevenção e Controle de Riscos 
em Máquinas, Equipamentos e 
Instalações 

   2   40 

Administração Aplicada a 
Segurança do Trabalho 

   2   40 

Segurança do Trabalho e Gestão 
Ambiental 

   2   40 

Gestão de Segurança e Higiene 
Ocupacional – OHSAS 18001 

   2   40 

Seg. Trab. na Ind. Eletrotécnica    4   80 
Tópicos Especiais em Segurança 
do Trabalho I 

    2  40 

Tecnologias Industriais     2  40 
Gestão de Projetos e 
Empreendedorismo 

    2  40 

Ergonomia e Saúde Ocupacional     4  80 
Seg. Trab. na Ind. Gás, Petróleo 
e Petroquímica 

    4  80 

Prevenção e combate a Incêndio 
e Explosões 

     2 40 

Prevenção de Emergências e 
Primeiros Socorros  

     4 80 

Vistoria, Perícia e Auditoria      2 40 
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Operação Práticas de 
Instrumentos de Higiene 
Ocupacional 

     2 40 

Tópicos Especiais em Segurança 
do Trabalho II 

     2 40 

Projeto Integrador em 
Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde - SMS 

   2 2  80 

Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) e/ou Estágio Curricular 
Supervisionado 

     4 80 

SUBTOTAL HORAS 1200 
TOTAL  2400 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO e/ou TCC 300 
TOTAL GERAL 2700 

 

4.3 CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Por se tratar de um curso específico em PROEJA, que por sua natureza o público é 

bastante heterogêneo, e que em alguns casos os estudantes não conseguem terminá-lo, este 

curso também optou em certificar os alunos após a cada 2 (dois semestres) consecutivos para 

os estudantes em virtude das competências e habilidades compreendidas nestes período.  

Portanto, só terá direito ao certificado de qualificação profissional, deixando claro bem 

claro, que não é o certificado do ensino médio, nem o diploma, e sim um certificado de curso 

de qualificação em determinado área com a respectiva carga horária e  nome das disciplinas 

cursadas de formação técnica, bem como as competências e habilidades cursadas no período 

específico, haja vista a necessidade do mercado em auxiliar na área de segurança do trabalho. 

 

O certificado de Qualificação Profissional seguirá as seguintes exigências: 

 

• O estudante deverá requisitar via protocolo o referido certificado, somente em caso de 

desistência, abandono e jubilamento; 

• O aluno regularmente matriculado e cursando não poderá solicitar estes certificados, 

haja vista que o mesmo, no final do curso receberá um certificado de conclusão do 

curso, por completo; 

• A unidade, campus, não emitirá automaticamente estes certificados. 

 

  Segue abaixo o título do certificado, a carga horária e as competências de cada etapa 

do aprendizado: 
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Certificado de: Qualificação Profissional: Auxiliar em Segurança do Trabalho 

Exigências: Ter concluído o 1º e 2º semestres 

Disciplinas cursadas: 

 

Carga horária: 

Introdução à Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde – 40 horas 

Legislação e Normas Técnicas em Segurança do Trabalho – 40 horas 

Desenvolvimento Sustentável – 40 horas 

Desenho Técnico aplicado a Segurança do Trabalho – 40 horas 

Carga Horária Total 160 horas 

Competências e 

Habilidades Técnicas: 

Controlar e distribuir EPI; 

Fazer manutenção dos equipamentos de segurança; 

Fiscalizar nas áreas operacionais o uso do EPI; 

Realizar inspeções de segurança para eliminar atos e condições 

inseguras; 

Controlar documentos, atas de reuniões e correspondências; 

Controlar os registros e a estatística de acidentes do trabalho. 

 

Certificado de: Qualificação Profissional: Assistente em Segurança do 

Trabalho 

Exigências: Ter concluído o 3º e 4º semestres 

Disciplinas cursadas: Informática aplicada a Seg. Trabalho – 40 horas 

O ambiente e as Doenças do Trabalho – 80 horas 

Administração Aplicada a Segurança do Trabalho I - 40 horas 

Administração Aplicada a Segurança do Trabalho II - 40 horas 

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e 

Instalações – 40 horas 

Gestão de Pessoas e Relações Interpessoais – 40 horas 

Ergonomia e Saúde Ocupacional – 80 horas 

Prevenção e Combate a Incêndio e Explosões – 80 horas 

Carga Horária Total 440 horas 

Competências e 

Habilidades Técnicas: 

Aplicar as NRs cabíveis conforme a necessidade; 

Acompanhar e controlar empresas contratadas e terceirizadas 

quanto ao cumprimento das normas de segurança; 

Dar suporte técnico à CIPA; 

Ministrar palestras sobre segurança do trabalho e prevenção de 

acidentes; 
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Acompanhar avaliações ambientais de agentes insalubres; 

Prestar assistência na área de segurança do trabalho, controlando a 

documentação exigida pela legislação; 

Acompanhar e aplicar treinamentos obrigatórios de segurança do 

trabalho; 

Organizar formulários e documentos da área de segurança do 

trabalho; 

Investigar acidentes elaborando relatórios; 

Ministrar treinamentos de combate a incêndio. 

 

5º e 6º - Qualificação Profissional: Técnico em Segurança no Trabalho 

 

4.4  MATRIZES REFERENCIAIS 

 

  Em seqüência, serão detalhadas as ementas e as referências de cada disciplina do 

curso. Os planos de disciplina serão elaborados pelos professores da disciplina específica de 

acordo com as ementas propostas, tendo em consonância o perfil do curso, a metodologia, 

conteúdo programático, cultura, aspectos regionais, e muitos outros pontos. Não cabe a este 

plano de curso, e nenhum outro plano de curso, impor um plano de disciplina pronto, cabe ao 

docente elaborar em conjunto com a coordenação pedagógica, coordenação de curso, 

coordenação de área, tendo como principal objetivo a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA.  

Somente poderá ser feita as alterações nas ementas após o prazo legal definido por lei. 

 

4.4.1 Disciplinas de Conhecimento Geral 

4.4.1.1  1º Semestre 

LINGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA BRASILIERA I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

LPL1 Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 
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Ementa:  

Continuidade ao processo de aprendizagem, focando a leitura e a produção de textos e versará 

sobre variação e diversidade lingüística, funcionamento e aplicação dos gêneros textuais – 

resumo, conto e crônica e aspectos gramaticais relativos a construção de cada gênero, bem 

como a diferença entre os diversos registros da língua – fonética e fonologia, morfologia. 

Bibliografia básica: 

CEREJA, Roberto William; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens. São 

Paulo: Atual, 2003. 

FARACO, Carlos Emílio. Língua e literatura. São Paulo: Ática, 1997. 

KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2006 

TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2004. 

 

MATEMÁTICA I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

MAT1 Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Revisão de conceitos básicos do ensino fundamental; Estudo da teoria dos conjuntos; Funções 

(aplicações, análise e construção de gráficos); Conceito e aplicação das funções afim 

(aplicabilidade) e quadrática (máximo e mínimos). Sequências, progressões aritméticas e 

geométricas. 

Bibliografia básica: 

DANTE, Luis Roberto. Contexto e aplicações. 4ª edição.volume 1,2. São Paulo. Editora Ática, 

2007. 

GIOVANNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática: uma nova abordagem, vol. 

1  – São Paulo: FTD, 2000.  

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática elementar: vol. 1(lógica, conjunto e funções), 



 
 

38 
 

vol. 4 (seqüências). São Paulo. Editora Atual., 1993.  

Bibliografia Complementar: 

LIMA, Elon Lages. et alii. A Matemática do Ensino Médio. Coleção do professor de 

Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007 

LIMA, Elon Lages. et alii. Temas e Problemas Elementares. Coleção do professor de 

Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. 1ª edição. Volume 1,2. São Paulo. Editora Moderna. 

2002. 

 

GEOGRAFIA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

GEO Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Localização e Orientação. A linguagem cartográfica. Estruturas e formas do relevo. Clima. 

Solo. Hidrografia. Biomas e formações vegetais. Processo de desenvolvimento do capitalismo. 

O Subdesenvolvimento. Geopolítica e economia do pós Guerra. O comércio internacional. A 

Geografia das indústrias. A produção mundial de energia. Industrialização Brasileira. A 

economia brasileira contemporânea. Características e crescimento da população brasileira. As 

cidades e a urbanização brasileira. Impactos ambientais urbanos.  

Bibliografia básica: 

ADAS, M. ; ADAS, S. Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios 

socioespaciais. 3a ed. São Paulo: Moderna, 1998. . 

COELHO, C.C. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Atica, 1996. 

GARCIA, H. C. ; GARAVELLO, T. M. Geografia: de olho no mundo do trabalho. São 

Paulo: Scipione, 2005. 

MAGNOLl, D. ARAÚJO, R. Geografia (Geral e Brasil) Paisagem e território. São Paulo, 

Ed. Moderna. 2a ed. Reformulada, 1997. 

MAGNOLl, D. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 1995. 

SENE, E. ;MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. 
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SANTOS, M. Espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional. São 

Paulo: Hucitec, 1996. 

SPÓSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 1989.I 

VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. São Paulo:Ática, 2004. 

SOUZA Maria Adélia de : Governo Urbano. São Paulo. Nobel , 1998 

SOUZA Maria Adélia de : Território Brasileiro. Usos e Abusos. Campinas. Edições 

Territorial. 2003 

Bibliografia Complementar: 

BEZERRA, M. C. e FERNANDES, M. Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da 

Agenda 21 brasileira. Edições IBAMA, Brasília,2000. 

CASTROGIOVANI, A. (Org.) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 

Porto Alegre: Mediação, 2000.I 

MALTA FILHO, C. S. Cidades brasileiras: seu controle ou o caos. São Paulo: Nobel, 1999. 

VESENTINI, J. W. O ensino de geografia no século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

FERREIRA Bertha K. Becker : Geografia política e gestão do território no limiar do século 

XXI. Urna representação do Brasil: Rio de I Janeiro: Revista Brasileira de Geografia. Vol.53 

n03 , Julho/set 1991. 

 

SOCIOLOGIA I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

SOCI Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Surgimento da sociologia como ciência, contexto histórico.. Objeto e método da sociologia. 

Introdução ao pensamento dos teóricos  fundadores da sociologia.  Cultura, etnocentrismo e 

outros conceitos correlatos.  

Bibliografia básica: 

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, 3a. edição, São Paulo: Boitempo, 2000. 

Capítulo 2, pp. 29-34 e capítulo 3, pp. 35-45. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 
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1980. 

 LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983. 

LOJKINE, Jean. A revolução informacional, São Paulo: Cortez, 1995. 

MARX, K. O capital - crítica da economia política. Livro I, vol. 1, 13a. ed., Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de, COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para Jovens do 

Século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. 

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo, 4a. edição, Rio de Janeiro: Record, 2000. Capítulo 3, pp. 53-73 

 

FILOSOFIA I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

FILOI Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Mito e seus significados. Os poetas e o mito. Mito e razão. Mito e cultura . O mito hoje. 

Filosofia –  origem e significado. O ato de filosofar. Contexto histórico da filosofia. A  razão e 

a pólis grega.  

Bibliografia básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

CHÂTELET, François. História da Filosofia, idéias, doutrinas – o século XX. Rio de 

Janeiro: Zahar , s/d,8 volumes. 

ELIADE,Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: o romance da história da filosofia. São Paulo : 

Editora Schwarcz Ltda. 1997 

BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. Petrópolis: Vozes, 7.ª edição, Vol. I, 1991 

Bibliografia Complementar: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), 1999. 

 

BIOLOGIA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

BIO Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Noções gerais de citologia, histologia, imunologia, parasitologia, diversidade dos seres vivos, 

problemática do lixo. 

Bibliografia básica: 

AMABIS, José Mariano & MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia: Biologia das Células. 

Moderna. São Paulo. Vol. I 

LOPES, SÔNIA. Biologia Essencial. Saraiva. São Paulo. vol. único. 

MARTHO, Gilberto Rodrigues, AMABIS, José Mariano. Fundamentos da Biologia 

Moderna. Ed. Moderna. São Paulo. vol. único. 

TEIXEIRA, Pedro. Curso de Aperfeiçoamento em Biossegurança: Biotecnologia e 

Contenção de Riscos Biológicos. Rio de Janeiro. 2000 

HIRATA, Mario Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de Biossegurança. Barueri: 

Manole, 2002 

SADAVA, David & HALLER, H. Craig. Coleção Vida: a ciência da biologia. 8. ed. Ed. 

Artmed. vol. 1 (Célula e Hereditariedade) , vol.  2 (Evolução, Diversidade e Ecologia), vol. 3 

(Plantas e Animais). 

SCARLATO, Francisco C., PONTIN, Joel Arnaldo. Do Nicho ao Lixo Ambiente, Sociedade 

e Educação. 18. ed. Ed. Atual  

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de 

Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002 
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BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006 

CAVALCANTE, Nilton; MONTEIRO, Ana Lúcia; BARBIERI, Dagmar. Biossegurança – 

Atualidades em DST/AIDS. São Paulo: Programa Estadual de DST/AIDS, 2003 

RUPPET, E. D. & BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. Ed. Livraria Roca. São 

Paulo. 

SOARES, José. Dicionário Etimológico e Circunstanciado de Biologia. Ed. Scipione. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

INFO Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Conceitos Básicos de informática. Computador: componentes básicos, hardware e software. 

Redes de computadores: conceitos básicos, componentes básicos, funcionamento e internet. 

Conceitos básicos de utilização de sistemas operacionais: organização de arquivos; criar, 

apagar e renomear pastas; acessar aplicativos. Conhecendo editores de texto. Conhecendo 

planilhas eletrônicas. 

Bibliografia básica: 

MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com microcomputadores. 

Pearson Education do Brasil, 1988. 

VELOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 

2002. 

NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1996. 

Material disponível na Internet: StarOffice e Introdução à Tecnologia da Informática. 

Bibliografia Complementar: 

NETO, J. A . C.; MORAIS, G. A. de A. Processamento de dados. São Paulo: Érica. 272 p. 

1998. 

 

4.4.1.2  2º Semestre 
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LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA BRASILEIRA II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

PORTII Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

Estudo de Língua portuguesa com foco em leitura e produção, versando sobre o tema 

identidade étnica e de gênero, funcionamento e aplicação dos gêneros textuais resenha, 

relatório e entrevista, observando os aspectos gramaticais relativos à sintaxe  e à semântica. 

Bibliografia básica: 

CEREJA & MAGALHÃES; Wiliam Roberto, Tereza Cochar. Português: linguagens. Volumes 

1,2,3. São Paulo: Atual, 2004. 

FERREIRA. Marina. Redação, Palavra & Arte. São Paulo: Atual, 2006 

GARCEZ, Lucilia H. do Carmo. Técnica de redação: O que é preciso saber para bem escrever. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, ZILBERKNOP; Dileta Silveira, Lúbia Scliar. Português Instrumental. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 

MATEMÁTICA II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

MATII Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

Estudo da geometria Euclidiana Plana (teorema de Talles, semelhança de triângulos, teorema 

de Pitágoras, razões trigonométricas, áreas e perímetros de figuras planas) e geometria espacial 

métrica: prismas, cilindro, cone e esfera). 

Bibliografia básica: 

DANTE, Luis Roberto. Contexto e aplicações. 4ª edição.Vol. 2. São Paulo.Editora Ática, 2007  

GIOVANNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática: uma nova abordagem. 
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vol. 2  – São Paulo: FTD, 2000.  

IEZZI, Gelson, Fundamentos da Matemática elementar: vol. 9 (Geometria plana),  vol. 10 

(Geometria Espacial). São Paulo. Editora Atual., 1993.   

Bibliografia Complementar: 

LIMA, Elon Lages. et alii. A Matemática do Ensino Médio. Coleção do professor de 

Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007. 

LIMA, Elon Lages. et alii. Temas e Problemas Elementares. Coleção do professor de 

Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. 1ª edição. Volume 2. São Paulo. Editora Moderna. 

2002. 

 

DESENHO TÉCNICO APLICADO A 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

DEST Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

Instrumentos e equipamentos de desenho. Normas Técnicas da ABNT para Desenho. 

Geometria Plana - Construções básicas; formas geométricas planas; polígonos regulares.  

Geometria Descritiva - Generalidades; Estudo do ponto, da reta e do plano; Sólidos 

geométricos. Desenho Técnico - Princípios gerais, escala, perspectiva isométrica, vistas 

ortográficas. cotagem, cortes.  Planta Baixa.Representação gráfica mapa de risco. 

Bibliografia básica: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. NBR. Rio de Janeiro: ABNT,  

FIESP, CIESP SESI, SENAI, IRS. Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico 

– Telecurso 2000 Profissionalizante. Fundação Roberto Marinho. 3 volumes. São Paulo – SP. 

Ed. Globo, 2000. 

FRENCH, Thomas E.. Desenho Técnico. 5 volumes. 18ª ed. Porto Alegre: Editora Globo, 

1978.  

MICELI, Maria Teresa e FERREIRA, Patricia. Desenho Técnico Básico. 1ª ed. Ao Livro 

Técnico Rio deJaneiro 2001. 

SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luis. Desenho Técnico 
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Moderno.Editora: LTC - 4ª Ed.– Rio de Janeiro,2006. Tradução: Antonio Eustaquio de Melo  

Pertence; Ricardo Nicolau Nassar Koury 

SPECK, Henderson José; PEIXOTO,Virgilio Vieira. Manual Básico de Desenho Técnico Ed 

da UFSC - 4ª Ed. Florianópolis, 2007 Vídeos - Telecurso 2000. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro 

Técnico, 1993. 

ESTEPHANIO, Carlos. Desenho técnico básico: 2º e 3º graus. Rio de Janeiro: C. Estephanio, 

1984. 

FREDO, Bruno; AMORIM, Lúcia Maria Fredo (Colab.) Noções de geometria e desenho 

técnico. São Paulo: Ícone, 1994. 

JÚNIOR, Alfredo dos Reis Príncipe. Noções de Geometria Descritiva vol. 1 

 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

DS Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

Desenvolvimento sustentável, Meio Ambiente, paradoxos e contradições. Desenvolvimento 

sustentável, características e 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. 

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:. UFLA/FAEPE, 

2000 
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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 

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. 

 

SOCIOLOGIA II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

SOCII Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

Aprofundar os conceitos fundamentais de Durkheim e Weber. Introdução a Marx e seus 

conceitos fundamentais. Estratificação, mobilidade e mudança social. 

Bibliografia básica: 

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho, São Paulo: Boitempo, 2005 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, 3a. edição, São Paulo: Boitempo, 2000. 
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Capítulo 2, pp. 29-34 e capítulo 3, pp. 35-45. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 

1980. 

 LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983. 

LOJKINE, Jean. A revolução informacional, São Paulo: Cortez, 1995. 

MARX, K. O capital - crítica da economia política. Livro I, vol. 1, 13a. ed., Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de, COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para Jovens do 

Século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. 

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo, 4a. edição, Rio de Janeiro: Record, 2000. Capítulo 3, pp. 53-73 

 

FILOSOFIA II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

FILOII Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

O problema do conhecer. Filósofos da natureza. Os sofistas e o saber. Sócrates e a maiêutica.  

Filosofia platônica. Aristóteles e  a ciência. Verdade e ética . Virtude. 

Bibliografia básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

CHÂTELET, François. História da Filosofia, idéias, doutrinas – o século XX. Rio de 

Janeiro: Zahar , s/d,8 volumes. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: o romance da história da filosofia. São Paulo : 

Editora Schwarcz Ltda. 1997 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), 1999. 

 

ARTES 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

ART Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

A disciplina Artes/ Música tem como principal objetivo apresentar aspectos da história da 

música brasileira, suas origens e principais movimentos musicais brasileiros do séc. XX. 

Através de exercícios de apreciação e percepção musical os alunos poderão distinguir estilos 

musicais situando assim obras musicais brasileiras num determinado contexto histórico cultural 

e social.  

Bibliografia básica: 

ANDRADE, Mário de. Música, doce música. (Coleção Obras completas de Mário de 

Andrade) v. 7. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1963. 

MARIZ; Vasco. História da música no Brasil. Rio de Janeiro; Editora Civilização 

Brasileira, 1981 

_____________ A canção popular brasileira. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 

2002. 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas; Companhia das 

Letras/Círculo do Livro; São Paulo; 1989 

MIRANDA, Clarice; JUSTUS, Liana. Formação de platéia em música: cultura musical 

para todos. São Pulo: Editora Arx, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

SADIE, Stanley. Dicionário Grove de Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,1994. 

SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Pulo: Editora Unesp, 1991. 
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SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. São Pulo: Editora Unesp, 2001 

 

BIOLOGIA - APLICADA AO RISCO 
BIOLÓGICO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

BIORB Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

Noções gerais de riscos ambientais com ênfase em riscos biológicos, grupos de riscos 

biológicos, controle de zoonoses, NR 32, Risco ocupacional biológico (aéreo e secreções), 

Acidente de Trabalho com Material Biológico, Gerenciamento de Resíduos. 

Bibliografia básica: 

HIRATA, Mario Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de Biossegurança. Barueri: 

Manole, 2002. 

MASTROENI, Marco Fábio. Biossegurança – aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 

São Paulo: Atheneu, 2006. 

RAPPARINI, Cristiane; LARA, Luciana; VITÓRIA, Marco; MACHADO, Alcyone; 

ARAKAKI-SANCHEZ, Denise; PEREIRA, João; OKAMURA, MIE; PEREIRA, Sirlene; 

SARACENI, Valéria. Recomendações para Atendimento e Acompanhamento de 

Exposição Ocupacional a Material Biológico: HIV e Hepatites B e C. Brasília: Ministério 

da Saúde.  

Bibliografia Complementar: 

VILELA, Ruth Beatriz Vasconcelos. Riscos Biológicos – Guia Técnico: Os riscos biológicos 

no âmbito da Norma Regulamentadora N° 32. Brasília, 2008 

CAVALCANTE, Nilton; MONTEIRO, Ana Lúcia; BARBIERI, Dagmar. Biossegurança – 

Atualidades em DST/AIDS. São Paulo: Programa Estadual de DST/AIDS, 2003 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de 

Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002 

BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006 

BRASIL, Ministério da Saúde. Classificação de Risco dos Agentes Biológicos. Brasília: 



 
 

50 
 

Ministério da Saúde, 2006. 

 

4.4.1.3 3º Semestre 

LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA BRASILEIRA III 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

PORTIII Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Estudo de Língua portuguesa com foco no tema trabalho e segurança, e versando sobre 

o funcionamento e aplicação dos gêneros textuais projeto de pesquisa dissertação e ensaio 

monográfico, observando os aspectos gramaticais relativos à  semântica e aos mecanismos de 

paráfrase, bem como ao uso de todos os níveis e estruturas para produção e leitura de textos. 

Bibliografia básica: 

CEREJA & MAGALHÃES; Wiliam Roberto, Tereza Cochar. Português: linguagens. Volumes 

1,2,3. São Paulo: Atual, 2004. 

GARCEZ, Lucilia H. do Carmo. Técnica de redação: O que é preciso saber para bem escrever. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, ZILBERKNOP; Dileta Silveira, Lúbia Scliar. Português Instrumental. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 

MATEMÁTICA III 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

MATIII Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Estudo da matemática financeira: porcentagem, juros simples e compostos. Estatística: 

organização de dados em tabelas, análise e construção de gráficos, medidas de tendência 
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central e dispersão. Noções de contagem: Principio fundamental da contagem, arranjo simples, 

combinação simples, permutação simples e com repetição, noções de probabilidade. 

Bibliografia básica: 

DANTE, Luis Roberto. Contexto e aplicações. 4ª edição.Vol. 2. São Paulo.Editora Ática, 2007  

GIOVANNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática: uma nova abordagem. 

vol. 2  – São Paulo: FTD, 2000.  

IEZZI, Gelson, Fundamentos da Matemática elementar: vol. 9 (Geometria plana),  vol. 10 

(Geometria Espacial). São Paulo. Editora Atual., 1993.   

Bibliografia Complementar: 

LIMA, Elon Lages. et alii. A Matemática do Ensino Médio. Coleção do professor de 

Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007. 

LIMA, Elon Lages. et alii. Temas e Problemas Elementares. Coleção do professor de 

Matemática. Volume 1,2,3,4. SBM. 2007 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. 1ª edição. Volume 2. São Paulo. Editora Moderna. 

2002. 

 

SOCIOLOGIA III 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

SOCIII Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Trabalho e seu duplo sentido (histórico e Ontológico). A Sociologia do Brasil/ Formação da 

sociedade brasileira.  Elementos fundamentais da análise social (questões étnicos/ raciais, 

gênero e classe/processo histórico). Identidade e globalização. 

Bibliografia básica: 

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho, São Paulo: Boitempo, 2005 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, 3a. edição, São Paulo: Boitempo, 2000. 

Capítulo 2, pp. 29-34 e capítulo 3, pp. 35-45. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 

1980. 

 LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983. 
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LOJKINE, Jean. A revolução informacional, São Paulo: Cortez, 1995. 

MARX, K. O capital - crítica da economia política. Livro I, vol. 1, 13a. ed., Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de, COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para Jovens do 

Século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. 

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo, 4a. edição, Rio de Janeiro: Record, 2000. Capítulo 3, pp. 53-73 

 

FILOSOFIA III 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

FILOIII Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

A  filosofia na idade média. O cristianismo. Dilema entre Fé e razão. Santo Agostinho e o ato 

da iluminação. Tomás de Aquino e a verdade da fé. As religiões no mundo contemporâneo. A 

razão e a fé no mundo atual. 

Bibliografia básica: 

ANDERY, Maria Amália et al.. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 7ª 

edição. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: São Paulo: EDUC, 1996. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

CHÂTELET, François. História da Filosofia, idéias, doutrinas – o século XX. Rio de 

Janeiro: Zahar , s/d,8 volumes. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: o romance da história da filosofia. São Paulo : 

Editora Schwarcz Ltda. 1997 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), 1999. 

 

FÍSICA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

FIS Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Conhecer os fundamentos e medidas da Física. Reconhecer os fenômenos da termometria e 

dilatação térmica. Conhecer a natureza dos fluídos em termos de pressão e escoamento. 

Identificar a corrente elétrica em termos dos elementos de um circuito elétrico e de circuitos 

elétricos especiais. Conhecer os fundamentos do eletromagnetismo: o campo magnético, a 

força magnética e as fontes de campo magnético. Conhecer os conceitos gerais dos fenômenos 

ondulatórios. Conhecer os fundamentos da óptica em termos da natureza luz, reflexão, refração 

e difração da luz e as propriedades corpusculares das ondas. Conhecer o fenômeno da 

radioatividade, suas causas, aplicações, problemas e controle. 

Bibliografia básica: 

LUZ, A. Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de Física Vol. 1. Ed. 

Scipione. São Paulo. 

LUZ, Antôno Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física - Volume Único. Ed. 

Scipione. São Paulo. 

RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de 

Toledo. Os fundamentos da Física – Vol. 1 – Mecânica. Ed. Moderna. São Paulo. 

GONÇALVES FILHO; Aurélio, TOSCANO, Carlos. Física paro o ensino médio- Série 

Parâmetros. Ed. Scipione. São Paulo. 

GASPAR, Aberto. Física – Mecânica 1. 1ª edição. Ed. Ática, São Paulo 2004. 

Bibliografia Complementar: 

LUZ, Antôno Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física  de olho no mercado 

de trabalho. Ed. Scipione. São Paulo. 
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HISTÓRIA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

HIST Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

A disciplina tem por objetivo possibilitar uma percepção histórica das relações sociais 

estabelecidas em função do trabalho e de suas tecnologias. Busca discutir a criação de riqueza 

material e cultural a partir da ação humana desvendando as relações de produção ao longo do 

tempo. O escravismo na antiguidade e o legado cultural do mundo Greco-romano. A servidão 

na Idade Média. A escravidão na Idade Moderna. A constituição do Capitalismo e do 

proletariado após a Revolução Industrial. A resistência a escravidão e o processo abolicionista 

no Brasil. Idéias e movimentos sociais no conflito Capital/Trabalho no Brasil e no mundo. A 

concentração de capitais e o Imperialismo. O papel do Estado e o trabalho protegido. Era 

Vargas e os Direitos trabalhistas.  O Estado de bem–estar social e a constituição do Estado 

mínimo. As novas tecnologias e a crise do emprego.  

Bibliografia básica: 

ARRUDA, José Jobson; PILETTI, Nelson. Toda a História: História Geral e História do 

Brasil – São Paulo: Ática. 2005; 

AQUINO, Rubim Santos Leão de. [et al]. História das sociedades antigas e medievais. Rio 

de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2006; 

AQUINO, Rubim Santos Leão de. [et al]. História das sociedades modernas às atuais. Rio 

de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2006; 

ALENCAR, Francisco. [et al] História da sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1996; 

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do homem. 21ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986  

PAZZINATO, Alceu l. História Moderna e Contemporânea. V. Único. São Paulo: Ática, 

2007. 

Bibliografia Complementar: 

CATELLI JUNIOR, Roberto. História: Texto e Contexto: Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 

2006. 

CARMO, Paulo Sérgio. História e ética do trabalho no Brasil. São Paulo: Ed. Moderna, 1998.  

FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma; 4ª Ed.São Paulo: Contexto, 2007 
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SOUZA, Marina de Mello e Souza. A África e o Brasil africano. São Paulo: Ática, 

HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra. 1982 

 

4.4.1.4 4º Semestre 

FILOSOFIA IV 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

FILOIV Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 
O problema do conhecimento na Idade Moderna.  A Filosofia racionalista. René Descartes. O 

Empirismo.  John Locke. Iluminismo e a razão. O pensamento de Emmanuel Kant. Karl Marx 

e  a sociedade. Friedrich Wilhelm Nietzsche e a moral.  

Bibliografia básica: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando, introdução à 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

CHÂTELET, François. História da Filosofia, idéias, doutrinas – o século XX. Rio de Janeiro: 

Zahar , s/d,8 volumes. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. Metodologia filosófica. São 

Paulo: Martins Fontes, 1997. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. São Paulo : Editora Schwarcz Ltda. 1997 

MERLEAU-PONTY, Maurice. O elogio da Filosofia. Lisboa: Guimarães Editores, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), 1999. 

PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbekian, 9ª ed. 2001. São Paulo: Scipione, 1999. 

 

SOCIOLOGIA IV 
 

Carga Horária Total (horas) 
 

20 
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Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

SOCIV Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 

O conceito de Estado à luz dos clássicos da sociologia. Estudo dos conceitos de poder e 

dominação. Teorias sobre a origem do Estado. Estado x classes sociais. Patrimonialismo, 

coronelismo e clientelismo político. Democracia, cidadania e exclusão social. Sociedade civil, 

ação coletiva e participação social. Historia do Sindicalismo/sindicalismo no Brasil.. 

Liberalismo/Neoliberalismo. Estado e Trabalho. 

Bibliografia básica: 

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho, São Paulo: Boitempo, 2005 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, 3a. edição, São Paulo: Boitempo, 2000. 

Capítulo 2, pp. 29-34 e capítulo 3, pp. 35-45. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 

1980. 

 LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983. 

LOJKINE, Jean. A revolução informacional, São Paulo: Cortez, 1995. 

MARX, K. O capital - crítica da economia política. Livro I, vol. 1, 13a. ed., Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia Crítica: Alternativas de mudança. Porto Alegre: PUCRS, 

2006. 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: 

Brasiliense, 1996. 

 

INGLÊS 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

ING Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 
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Ementa: 

Técnicas de leitura em língua estrangeira (inglês): 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); sacanning (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. 

Estruturas gramaticais: sintagmas nominais – pronomes pessoais, possessivos, reflexivos, 

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

processos de formação de palavras (prefixação, sufixação, justaposição, composição, 

aglutinação); 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. 

Bibliografia básica: 

CRUZ, Décio Torres et al. Inglês.com.textos para Informática. Salvador: Disal, 2001. 

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

Bibliografia Complementar: 

CRUZ, Décio Torres. Inglês para turismo e hotelaria. São Paulo: Disal, 2005. 

GAMA, Ângela Nunes Martins 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. 

 

ESPANHOL 
 

Carga Horária Total (horas) 
 

40 
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Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

ESP Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Domínio da norma culta e da coloquial. Conhecimento da cultura hispânica. Competência na 

comunicação oral e na escrita. 

Bibliografia básica: 

CENTELLAS, Aurora. Método de Español para Extranjeros, niveles elemental,intermedio. 

Madrid: Edinumen, 1996. 

Bibliografia Complementar: 

FLAVIÁN, Eugenia y ERES FERNÁNDEZ, Gretel. Minidicionário Espanhol-

Português/Português-Espanhol. São Paulo: Ática, 1994. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A (et alli). Gramática de español lengua extranjera. Madrid: 

Edelsa, 1996. 

MATTE BON, Francisco. Gramática comunicativa del español. 2 tomos. Madrid: Edelsa, 

1998. 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 

1999. 

MOLÍNER, Maria. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1993. 

SILES ARTÉS, José. Adquisición de léxico. Ejercicios prácticos. Madrid: SGEL, 1995. 

Dicionário Mini Collins. Espanhol-Português/Português-Espanhol. São Paulo: Siciliano, 

1998. 

Diccionario básico de la lengua española. Madrid: Santillana, 1995. 

 

FÍSICA – APLICADA AO RISCO 
FÍSICO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

FIS2 Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 

Agentes de risco físico. Conceituação, classificação e reconhecimento dos riscos físicos.  As 
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diversas formas de energia que possam estar expostos aos trabalhadores: ruído, calor, frio, 

umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração, vibrações; Sobrecarga térmica; 

Temperaturas baixas; Iluminação; Pressões elevadas e baixas. 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 NR - 5. Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes. In: SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 29. ed. São Paulo: Atlas, 

1995. 489 p. (Manuais de legislação, 16 

Bibliografia Complementar: 

LUZ, A. Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de Física Vol. 1. Ed. 

Scipione. São Paulo. 

LUZ, Antôno Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física - Volume Único. Ed. 

Scipione. São Paulo. 

RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de 

Toledo. Os fundamentos da Física – Vol. 1 – Mecânica. Ed. Moderna. São Paulo. 

 

4.4.1.5 5º Semestre 

 

FILOSOFIA V 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

FILOV Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Ciência e verdade. O paradigma cartesiano. O paradigma tradicional e suas Implicações. .A 

escola de Frankfurt. Razão iluminista. Razão instrumental. Emancipação. Indústria cultural e 

cultura de massa. Ciência e tecnologia. 

Bibliografia básica: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando, introdução à 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

CHÂTELET, François. História da Filosofia, idéias, doutrinas – o século XX. Rio de Janeiro: 

Zahar , s/d,8 volumes. 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. Metodologia filosófica. São 

Paulo: Martins Fontes, 1997. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. São Paulo : Editora Schwarcz Ltda. 1997 

MERLEAU-PONTY, Maurice. O elogio da Filosofia. Lisboa: Guimarães Editores, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), 1999. 

PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbekian, 9ª ed. 2001. São Paulo: Scipione, 1999. 

 

SOCIOLOGIA DO TRABALHO I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

SOCTR-I Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Sociologia do Trabalho.  Alienação e a revolução Tecnologia .  Modelos de organização do 

trabalho: Taylorismo, fordismo e toyotismo. Reestruturação produtiva. Flexibilização e 

Precarização do trabalho.  Trabalho Informal. Globalização e neo-liberalismo. O mundo do 

trabalho no Brasil. Metodologia das ciências sociais. Construção do projeto de pesquisa. 

Bibliografia básica: 

ANTUNES, Ricardo (e outros). Neoliberalismo, Trabalho e Sindicatos – Reestruturação 

Produtiva no Brasil e na Inglaterra. São Paulo: Boitempo Editorial,1997. 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade 

do mundo do trabalho.São Paulo: Ed.Cortez/Ed. Unicamp,1995 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. A degradação do trabalho no século 

XX. Rio de Janeiro: Ed Guanabara, 1987. 

CARMO, Paulo Sérgio. História e ética do trabalho no Brasil. São Paulo: Ed. Moderna, 

1998. 

IANNI, Octavio. A Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização brasileira,1992. 

MAGNOLI, Demétrio. Globalização – Estado Nacional e Espaço Mundial. São Paulo: 
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Moderna, 1997 

MATTOSO, Jorge. O Brasil Desempregado. São Paulo: Perseu Abramo,1999. 

MARX, Karl. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. São Paulo: Alfa-

ômega. Vol.2, 1987. 

Bibliografia Complementar: 

SINGER, Paul. A Formação da Classe Operária (Coleção Discutindo a História). 14ª edição, 

São Paulo: Atual, 1994. 

TAVARES, Maria da Conceição e GOMES, Gerson. “Modernidade Neoliberal e desemprego”, 

in: Revista O desemprego no país do real. São Paulo, 1996. 

TOMAZI, Nelson Dacio (Coord.). Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 1993 

VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. São Paulo: Ática, 1991. 

BARBOSA, Walmir. Indústria, Agricultura e Padrão de Acumulação (1956 à 1976). 

Goiânia: UFG, 1997. Texto mimeografado. 

 

QUÍMICA  

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

QUI-I Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Química e sua evolução histórica: Matéria e suas Transformações Físicas e Químicas, que 

servirão no entendimento das observações e experiências que envolvem os diversos Tipos de 

Misturas e a utilização dos Aparelhos de Laboratório de Química, na área de ciências 

enfocando a diferença entre os Fenômenos Físicos e Químicos. A aplicação dos estudos 

relacionados às Leis Ponderias e à Estrutura Atômica direcionados à compreensão dos 

fenômenos em questão; abordagem contextualizada e temática da Classificação Periódica e o 

estudo da Tabela Periódica torna-se primordial na caracterização dos elementos químicos e 

de suas propriedades para serem utilizados no dia-a-dia, como a abordagem da Química e 

Saúde. Nesse contexto, através da Química Inorgânica e da Físico-Química, serão abordadas 

as Funções e Reações Químicas envolvendo e seu respectivo Balanceamento , que auxiliam 

na compreensão dos comportamentos das substâncias (ácidos, bases, sais e óxidos) e que 

aparecem nas transformações que ocorrem ao nosso redor; o Estudo dos Gases que mostram 



 
 

62 
 

como a temperatura e a pressão são propriedades físicas de grande relevância nos processos. 

Os Cálculos (Químicos e Estequiométricos) envolvidos nos assuntos citados serão de 

grande valia no entendimento lógico-matemático desses processos e fenômenos de forma a 

desenvolver nos alunos o pensamento científico e a importância do conhecimento da ciência, 

para com isso fortalecer o entendimento dos fenômenos envolvidos no nosso cotidiano. 

Bibliografia básica: 

BROWN, et al. Química Ciência Central, 7º Edição, Editora LTC, 2003. 

Coleção Explorando o Ensino, Química Ensino Médio, volume 4, Ministério da Educação – 

+Secretaria de educação básica, Brasília, 2006. 

Coleção Explorando o Ensino, Química Ensino Médio, volume 5, Ministério da Educação – 

Secretaria de educação básica, Brasília, 2006. 

Projeto de Ensino de Química – PEQUIS, Química e Sociedade, vol. Único, 1º Edição, 

Editora Nova Geração, 2005. 

REIS, Martha, Química Integral. Nova Edição, Editora FTD, 2005. 

SARDELLA e FALCONE, Química Série Brasil, vol. Único, Editora Ática, 1º Edição, 2004. 

USBERCO E SALVADOR. Química Essencial, volumes. 1 e 2. 2º Edição, Editora Saraiva, 

2004. 

Bibliografia Complementar: 

Revista Química Nova na Escola, Sociedade Brasileira de Química – Divisão de Ensino de 

Química, São Paulo. 

RUSSELL.John B. Química geral. Coordenação de Maria Elizabeth Brotto. Tradução e 

revisão de Márcia Guekezian ... et al. General chemistry, 2000. 

SKOOG, Douglas A., et al. Fundamentos de Química Analítica. Editora Thomsom Learning. 

São Paulo, 2007. 

 

4.4.1.6 6º Semestre 

 

FILOSOFIA VI 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

FILOVI Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 
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Ementa: 

As questões da Filosofia na contemporaneidade. Política. Regimes políticos . ideologia 

Democracia. As  questões éticas e morais.Ética e política. Ética profissional. 

Bibliografia básica: 

ANDERY, Maria Amália et al.. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 7ª 

edição. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: São Paulo: EDUC, 1996. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993. 

CHÂTELET, François. História da Filosofia, idéias, doutrinas – o século XX. Rio de 

Janeiro: Zahar , s/d,8 volumes. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: o romance da história da filosofia. São Paulo : 

Editora Schwarcz Ltda. 1997 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo : Martins Fontes, 2000 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), 1999. 

 

SOCIOLOGIA DO TRABALHO II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
20 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
1 

SOCTR-II Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

A questão da centralidade do Trabalho no Mundo Contemporâneo. Trabalho x Emprego.  

Mercado de trabalho x Gênero. Violência contra a mulher. Organização Internacional do 

Trabalho no mundo Contemporâneo. Teoria Contemporâneas sobre Estado – Globalização e 

Soberania. As questões do Mundo Contemporâneo: Indivíduo, sociedade, trabalho e 

tecnologia. A questão ambiental/sustentabilidade. Diversidade cultural e Globalização 
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Bibliografia básica: 

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho, São Paulo: Boitempo, 2005 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, 3a. edição, São Paulo: Boitempo, 2000. 

Capítulo 2, pp. 29-34 e capítulo 3, pp. 35-45. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 

1980. 

 LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983. 

LOJKINE, Jean. A revolução informacional, São Paulo: Cortez, 1995. 

MARX, K. O capital - crítica da economia política. Livro I, vol. 1, 13a. ed., Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de, COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para Jovens do 

Século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. 

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo, 4a. edição, Rio de Janeiro: Record, 2000. Capítulo 3, pp. 53-73 

 

QUÍMICA - APLICADA AO RISCO 
QUÍMICO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

QUI-II Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

O estudo da Termoquímica, Química Orgânica e Química Aplicada ao Risco Químico. 

Estudos referentes aos processos exotérmicos e endotérmicos característicos da 

Termoquímica; abordagem da Química Orgânica, principalmente quanto aos compostos de 

carbono, funções orgânicas e reações características; e discussões sobre os fatores de risco de 

natureza química, dentre os quais serão contemplados temas como: Análise dos sistemas de 

gestão de riscos; discussão relacionada aos diplomas legais que tutelam o reconhecimento, 

a prevenção e o controle de riscos ambientais no âmbito das organizações; Identificação e 

armazenamento dos produtos químicos; Comunicação de perigos; Toxicologia dos gases 

tóxicos, solventes, poeiras, metais e suas ações sobre a individualidade e o coletivo dos 
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trabalhadores; Medidas coletivas e individuais para a prevenção. Agentes químicos de 

risco como gases, vapores e particulados com enfoque na amostragem de ar, de acordo com os 

princípios básicos e limites de exposição ocupacional. Temas relacionados aos Equipamentos 

de Proteção Individual(EPI), roupas de proteção a agentes químicos; Sinalização de área; 

Plano de emergência; Limitação da Exposição; Treinamento; Legislação.  

Bibliografia básica: 

PRADYOT PATNAIK. Propriedades Nocivas das Substâncias Químicas - Volume I 

Edição: 1Editora: Ergo, 2001. 

PRADYOT PATNAIK Propriedades Nocivas das Substâncias Químicas - Volume II 

Edição: 1°. Editora: Ergo, 2003. 

Giovanni Moraes de Araújo. Normas Regulamentadoras comentadas e Ilustradas - 

Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho. Edição: 7°. Editora: Edição do Autor, 

2009. 

Segurança Medicina Trabalho - Legislação NRs. Equipe Atlas. Edição: 64°. Editora: 

Atlas, 2009. 

BURGUESS, WILLIAM. Identificação de possíveis riscos à saúde do trabalhador nos 

diversos processos industriais. Ergo Editora Ltda. Belo Horizonte, 1997. 

SILVA FILHO, Armando Lopes da. Segurança Química. São Paulo: LTr, 1999. 

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. 48ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 

BROWN, et al. Química Ciência Central, 7º Edição, Editora LTC, 2003. 

Coleção Explorando o Ensino, Química Ensino Médio, volume 4, Ministério da Educação – 

+Secretaria de educação básica, Brasília, 2006. 

Coleção Explorando o Ensino, Química Ensino Médio, volume 5, Ministério da Educação – 

Secretaria de educação básica, Brasília, 2006. 

Projeto de Ensino de Química – PEQUIS, Química e Sociedade, vol. Único, 1º Edição, 

Editora Nova Geração, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Revista Química Nova, Sociedade Brasileira de Química – Divisão de Ensino de Química, 

São Paulo. 

RUSSELL.John B. Química geral. Coordenação de Maria Elizabeth Brotto. Tradução e 

revisão de Márcia Guekezian ... et al. General chemistry, 2000. 

SKOOG, Douglas A., et al. Fundamentos de Química Analítica. Editora Thomsom Learning. 

São Paulo, 2007. 
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4.4.2 Disciplinas de Conhecimento Específico 

4.4.2.1 1º Semestre 

 

INTRODUÇÃO À SEGURANÇA 
DO TRABALHO, MEIO 
AMBIENTE E SAÚDE 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

SMS Obrigatória 
 

Semestre 
 

1º 

Ementa: 

Meio Ambiente do Trabalho: conceitos gerais e características específicas. O Direito à Saúde e 

Segurança no Meio Ambiente do Trabalho: panorama da legislação nacional e internacional e 

inspeção do trabalho. Acidentes do Trabalho: legislação regente e cultura prevencionista. 

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): preceitos 

básicos e importância na proteção ao meio ambiente do trabalho. Meio Ambiente. Saúde. 

Bibliografia básica: 

BRANDÃO, Cláudio. Acidente do Trabalho e a Responsabilidade Civil do Empregador. 

São Paulo: LTr, 2006. 

CARRION, Valentin.  Comentários a Consolidação das Leis do Trabalho: legislação 

complementar, jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2007. 

COSTA, Hertz. Manual de Acidente do Trabalho – Encadernação Espacial.  Curitiba: 

Juruá Editora, 2006.  

GROTT, João Manoel. Meio Ambiente do Trabalho – Prevenção e Salvaguarda do 

Trabalhador. Curitiba: Juruá Editora, 2003. 

PAGANO, Sofia. C. Reis; TUFFI, Messias Saliba. Legislação de Segurança, Acidente do 

Trabalho e Saúde do Trabalhador. São Paulo: LTr, 2007.  

PERRENÉ, Pámela; ROSSI, Ana Maria; SAUTER, Steven. L.; Outros; Stress e Qualidade de 

Vida no Trabalho - Perspectivas Atuais da Saúde Ocupacional. São Paulo: Atlas. 

SILVA, Luis de Pinho Pedreira. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 

1999. 

Bibliografia Complementar: 

AROUCA, José Carlos. Curso básico de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2006.  

CARVALHO, Weliton Sousa. Despedida Arbitrária no Texto constitucional de 1988. 
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Curitiba: Juruá Editora, 1998. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 5a ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2004. 

FIGUEIREDO, Renata Moraes Nóbrega. Flexibilização da CLT - Na Perspectiva dos 

Limites da Negociação Coletiva. Curitiba: Juruá Editora, 2006. 

GOMES, Angela Maria de Castro. Cidadania e os direitos do trabalho. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editora, 2002. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Terceirização e o Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, (?). 

RENZO, Rober (Coord.).  Fiscalização do Trabalho – Doutrina e Prática. Modelos de 

Defesa e Recurso, Limites e Princípios da Fiscalização, Poderes e Deveres da Inspeção 

Fiscal, Tipos de Fiscalização, Aspectos Polêmicos, etc. São Paulo: LTr, 2007.  

ROCHA, Geraldo Celso. Saúde e Ergonomia – Relação entre Aspectos Legais e Médicos. 

Curitiba: Juruá Editora, 2004.   

 

4.4.2.2 2º Semestre 

 

LEGISLAÇÃO E NORMAS 
TÉCNICAS EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

NORMAS Obrigatória 
 

Semestre 
 

2º 

Ementa: 

 

Legislação. Conceituação: constituição, lei, decreto, portaria. Hierarquia: legislação federal, 

estadual, municipal. Legislação acidentária. Legislação previdenciária. Legislação sindical. 

Consolidação das leis do trabalho. Atribuições do engenheiro e do técnico de segurança do 

trabalho. A co-responsabilidade. Portarias normativas e outros dispositivos legais. Embargo e 

interdição. Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. 

Bibliografia básica: 

MORAES, Giovanni e RAGAZZI, Rogério. Normas Regulamentadoras Comentadas, 

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 

RIBEIRO, Leonídio – Técnicas de Segurança do Trabalho. São Paulo: SESI, 1974. 
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BARBOSA GARCIA, Gustavo Filipe – Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. 

São Paulo: Editora Método, 2007. 

PAGANO, Sofia C. Reis; TUFFI, Messias Saliba – Legislação de Segurança, Acidente do 

Trabalho e Saúde do Trabalhador. São Paulo: LTr, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes: ABC da segurança do trabalho.  

7.ed. São Paulo: Atlas, 2001 

http://www.protecao.com.br 

http://www.mte.gov.br/Empregador/Segau/Legislação/Normas 

http://www.fundacentro.gov.br 

 

4.4.2.3 3º Semestre 

 

INFORMÁTICA APLICADA A SEG. 
TRABALHO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

INFO2 Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Introdução à sistemas de informação voltados à segurança do trabalho. Sites na área de 

Segurança do Trabalho. Conhecer os sistemas operacionais que são usados no mercado. 

Reconhecer os principais elementos das interfaces dos sistemas operacionais e dos softwares. 

Formatar corretamente textos para os formatos pedidos nas normas técnicas. Saber utilizar a 

internet como ferramenta de trabalho. 

Bibliografia básica: 

Livre 

Bibliografia Complementar: 

Livre 
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O AMBIENTE DO TRABALHO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

AMBIENTE Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Conceituação, classificação e reconhecimento dos riscos. Agentes químicos: aerodispersóides, 

gases e poieras. Contaminantes químicos. Contaminantes sólidos e líquidos. Contaminantes 

gasosos. Medidas de controle coletivo para agentes químicos. Medidas de controle individual. 

Riscos relativos ao manuseio, armazenagem e transporte de substâncias agressivas. Radiação 

ionizante. Radiações não ionizantes. Rádio-freqüência. Radiação infravermelha. Radiação 

ultravioleta. "Laser". Iluminação. Pressões elevadas e baixas. Agentes físicos presentes no 

ambiente do trabalho. Ruído. Vibrações. Sobrecarga térmica. Temperaturas baixas. Riscos 

biológicos. 

Bibliografia básica: 

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Curso para engenheiros de segurança do trabalho. São 

Paulo: FUNDACENTRO, 1981.  

GOELZER, B. Estratégias para avaliação de exposição no ambiente de trabalho a 

contaminantes atmosféricos. São Paulo: Revista Cipa, 1993. 

MORAES, Giovanni e RAGAZZI, Rogério. Perícia e Avaliação de Ruído e Calor – Passo a 

Passo. Rio de Janeiro: Fundacentro, 2002. 

MACINTYRE, Archibald J. Ventilação industrial e controle da poluição. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 1988. 

Bibliografia Complementar: 

 

SALIBA, Tuffi Messias, CORREA, Márcia Angelim Chaves, AMARAL, Lênio Sérvio et al. 

Higiene do Trabalho e PPRA. São Paulo: LTr, 1997. 

www.isegnet.com.br 

 

DOENÇAS DO TRABALHO 
 

Carga Horária Total (horas) 
 

40 
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Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

DOENÇAS Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Conceituação e importância. Serviços de medicina do trabalho. Atribuições e relacionamento 

com a engenharia de  segurança. Doenças do trabalho. Doenças causadas por agentes físicos, 

químicos e biológicos. Doenças do trabalho na indústria e no meio rural. Aspectos 

epidemiológicos das doenças do trabalho. Toxicologia. Noções básicas de Primeiros socorros. 

Bibliografia básica: 

BOWLER, Rosemarie M, CONE, James E. Segredos em Medicina do Trabalho. São Paulo: 

Artmed, 2001. 

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

1988. 

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

Bibliografia Complementar: 

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

 

ORGANIZAÇÃO, NORMAS E 
QUALIDADE 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

ONQ Obrigatória 
 

Semestre 
 

3º 

Ementa: 

Conceitos e princípios de economia e administração. Planejamento, organização, direção e 

controle. Gestão pela Qualidade Total. Legislação Trabalhista e Previdenciária. Ferramentas da 

Estatística. Os aspectos éticos da profissão. Relação custo-benefício. Entidade e associações 

nacionais, estrangeiras e internacionais dedicadas e relacionadas à prevenção de acidentes. 

Gestão da Qualidade 

Bibliografia básica: 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 

RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002. Regulamento técnico para planejamento, 



 
 

71 
 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde. Brasília: 2002. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas : o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1999. 

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde do trabalho. São Paulo: LTr, 

2000. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Celso L.; MINICUCCI, Agostinho. Prática da qualidade da segurança no 

trabalho: uma experiência brasileira. São Paulo: LTr, 2001. 

TAVARES, José da Cunha. Tópicos de Administração aplicada à segurança do Trabalho. 

São Paulo: SENAC/SP, 2008. 

ZOCCHIO, ÁLVARO. Política de segurança e saúde no trabalho: elaboração, implantação 

e administração. São Paulo: LTr, 2000. 

 

4.4.2.4 4º Semestre 

 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
RISCOS EM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

RISCOS Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 

Conceituação e importância. Bombas e motores. Ferramentas manuais. Ferramentas 

motorizadas. Vasos sob pressão, caldeiras. Equipamentos pneumáticos. Fornos. Compressores. 

Soldagem e corte. Equipamentos de processos Industriais. Equipamentos e dispositivos 

elétricos e mecânicos. Sistema de proteção coletivo. Equipamentos de proteção individual – 

EPIs. Proteção de máquinas. Arranjo físico. Edificações. Estruturas e superfícies de trabalho. 

Transporte, armazenagem e manuseio de materiais. Tanques, silos e tubulações. Cor, 

sinalização e rotulagem. Manutenção preventiva e engenharia de segurança. 
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Bibliografia básica: 

MACHER, Cezar et al. Curso de engenharia e segurança do trabalho. São Paulo: 

FUNDACENTRO, 1979. 

MONTICUCO, Deogledes. Medidas de proteção coletiva contra quedas de altura. São 

Paulo: FUNDACENTRO, 1991. 

Bibliografia Complementar: 

WONGTSCHOWISKI, Pedro. Curso de coordenação de projetos industriais. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Instituto Brasileiro de Petróleo, 1994. 

 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA A 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

ADMST Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa:  

Reciclagem dos conceitos e princípios de administração. Política e programa de engenharia de 

segurança do trabalho. Organização dos serviços especializados em engenharia de segurança 

do trabalho. O inter-relacionamento do SESMT com as demais áreas da empresa. O papel do 

Técnico de Segurança do Trabalho. Recursos de informática de interesse da  segurança. 

Elementos de um programa eficaz em segurança do trabalho. 

Bibliografia básica: 

TAVARES, José da Cunha. Tópicos de Administração aplicada à segurança do Trabalho. 

São Paulo: SENAC/SP, 2009. 

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde do trabalho. São Paulo: LTr, 

2000. 

OLIVEIRA, Celso L.; MINICUCCI, Agostinho. Prática da qualidade da segurança no 

trabalho: uma experiência brasileira. São Paulo: LTr, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

ZOCCHIO, ÁLVARO. Política de segurança e saúde no trabalho: elaboração, implantação 

e administração. São Paulo: LTr, 2000. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO E 
GESTÃO AMBIENTAL 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

STGEA Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 

 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. Vantagens da gestão 

ambiental para as empresas. Gestão da Qualidade (ISO-9001). Gestão Ambiental (ISO-14001). 

Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente  (OSHAS 18001). Sistemas de Gestão Integrada 

(SGI). 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 

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 
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de Janeiro: Qualitymark Ed., 2002. 

TIBOR, Tom e FELDMAN, Ira. ISO 14000: um guia para as normas de gestão ambiental. 

São Paulo: Futura, 1996.  

Bibliografia 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: CETESB. 1994. 

 

GESTÃO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE 

 OCUPACIONAL – OHSAS 18001 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

HIGIENE Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 

Conceito, visão geral, o que é e OHSAS 18001, benefícios de implantação. Elementos do 

sistema de gestão de SSO. Requisitos para implantar a norma OHSAS 18001. Planejamento 

para identificação de perigos, avaliação e controle de risco. Programa de gestão de SSO. 

Treinamento, conscientização e competência. Controle de documentos e dados. Preparação e 

atendimento a emergências. Acidentes, incidentes, não conformidades e ações preventivas e 

corretivas. Auditoria  em SSO. Análise crítica pela administração.  

Bibliografia básica: 

MORAES, Giovanni. Sistema de Gestão Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 

18001/2007 e OIT SSO/2007.  Rio de Janeiro: Atlas, 2002. 

SEIFFERT, Mary Elizabete Bernardini. Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e Saúde 

Ocupacional (OHSAS) – Vantagens de Implantação Integrada. Rio de Janeiro: Atlas, 2007. 

CERQUEIRA, Jorge P. Sistema de Gestão Integrados: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, SA 8000, NBR 16001 – Conceitos e Aplicações. São Paulo: Qualitymark, 2006. 

OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Risk 

Tecnologia. São Paulo: 2007. 

Bibliografia Complementar: 

DE CICCO, F. A Norma BS 8800 – Guia Para Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde 



 
 

75 
 

no Trabalho. São Paulo: Risk Tecnologia, 1996 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ 

http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com/ 

 

 
SEG. TRAB. NA IND. 
ELETROTÉCNICA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

ELETRO Obrigatória 
 

Semestre 
 

4º 

Ementa: 

Introdução à eletricidade: grandezas elétricas; eletricidade em corrente contínua e em corrente 

alternada; hisstória e evolução do uso da eletricidade; produção, transmissão e uso final da 

eletricidade. Uso da eletricidade na indústria: instalações elétricas industriais; equipamentos 

elétricos; máquinas elétricas rotativas; efeito estroboscópico; normas técnicas. Proteção do 

trabalhador: choque elétrico. Equipamentos de proteção individual. Cabines de transformação; 

Aterramento elétrico; Pára-raios; Eletricidade estática; Legislação e normas relativas à 

proteção contra choques; Equipamentos e dispositivos elétricos; Eletrificação rural; Acidentes 

com cercas energizadas. Noções básicas sobre NR-10. 

Bibliografia básica: 

Creder, Hélio. Manual do Instalador Eletricista. 2ª Edição, Ed. LTC, 20004. 

NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Anotações de sala de aula. 

Material fornecido pelo professor. 

Material da Internet. 

Bibliografia Complementar: 

GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2ª Edição, São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997 

 

PROJETO INTEGRADOR EM SMS I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

INTEGRA-I Obrigatória 
 

Semestre 
4º 
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Ementa: 

Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos e a prática organizacional, 

promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade pessoal de mobilizar, 

articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo 

desenvolvimento tecnológico. 

O desafio do primeiro projeto será norteado para a pesquisa aberta sobre os temas propostos 

pelos módulos I a III do curso, de forma que articulem as competências desenvolvidas pelas 

disciplinas dos três primeiros módulos.  

Bibliografia básica: 

Livre 

Bibliografia Complementar: 

Livre 

 

4.4.2.5 5º Semestre 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO I 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

ESPECIAL-I Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Ética e responsabilidade. Educação e Comunicação na Segurança do Trabalho. Atualidades na 

área de Segurança do Trabalho. Dados sobre Acidentes. Palestras de atualização: palestrantes 

com comprovado conhecimento para ministrar palestras técnicas de atualização, sobre temas 

modernos que possam contribuir para a formação. Entrevistas com profissionais na área de 

segurança, meio ambiente e saúde. Seminários. 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.  

Bibliografia básica: 

Livre 
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Notas de aula do professor 

Apostila didática do Curso 

Vídeos específicos, periódicos e livros especializados 

Bibliografia Complementar: 

Textos selecionados de "papers" atuais, específicos dos assuntos a serem abordados. 

Regulamentos Técnicos, Legislações atualizadas, conforme necessidade levantada. 

Assuntos técnicos atuais a serem desenvolvidos pelos professores, considerando a necessidade 

de atualização constante. 

 

TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

TEC-IND Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Noção Básica sobre Tecnologias Industriais Básicas (TIB): Tecnologias de Gestão; 

Metrologia; Informação Tecnológica; Normalização. O conhecimento das instalações 

industriais, métodos e técnicas das transformações dos materiais. Técnicas e Fator Humano na 

Manutenção. Gerência e Controle da Qualidade. Noções de Automação Industrial. Tipos de 

Processos de fabricação industrial. Estudo prático das tecnologias Industriais. 

Bibliografia básica: 

BRASSARD, M. Qualidade – Ferramenta para uma melhoria contínua. Rio de Janeiro: 

Qualitimark, Editoria Ltda, 1992.  

FILHO, Eduardo Romeiro. Higiene do Trabalho: Impacto das Novas Tecnologias na 

Segurança do Trabalho. Apostila Técnica, 1994. 

Bibliografia Complementar: 

NEPONUCEMO, L.X. Técnicas de Manutenção Preditiva. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 

 

 
GESTÃO DE PROJETOS E 
EMPREENDEDORISMO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 
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GESTÃO Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Empreendedor, intraempreendedor e espírito empreendedor. Características do empreendedor: 

habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Início e ciclo de vida de uma 

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. 

Bibliografia básica: 

BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 

dinâmicas. São Paulo, SP: Atlas, 2003. 

CHIAVENATO, IDALBERTO. 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, JOSÉ CARLOS ASSIS. Empreendedorismo: Transformando idéias em 

negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

DORNELAS, JOSÉ CARLOS ASSIS. Empreendedorismo corporativo. Editora Campus. 

GUIMARÃES, TOMAS DE ; SOUZA, EDEA CASTRO LUCAS 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, Eda Lucas de Castro; GUIMARÃES, Tomás de Aquino (org.). Empreendedorismo 

Além do Plano de Negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 
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ERGONOMIA E SAÚDE 
OCUPACIONAL 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

ERGOSAÚDE Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

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

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. 

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. 

Bibliografia Complementar: 

COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia Aplicada ao Trabalho em 18 Lições. Belo 

Horizonte: Editora Ergo, 2002. 

COUTO, Hudson de Araújo. Como Implantar Ergonomia na Empresa. Belo Horizonte: 

Editora Ergo, 2002. 

 

SEG. TRAB. NA IND. GÁS, 
PETRÓLEO E PETROQUÍMICA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

PETROGAS Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Normas regulamentadoras específicas. Indústria de Petróleo. Indústria de Gás Natural. 
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Indústria da Petroquímica. Prevenção e controle de riscos no setor industrial químico: 

Processos de produção agro-industriais; Tratamentos aeróbicos e anaeróbicos; Equipamentos 

de proteção individual e coletiva; Programas de recuperação e otimização de efluentes; 

Impacto dos efluentes nas estações de tratamento; Geração de subprodutos e resíduos; Indústria 

química (fina e pesada) e farmacêutica. A segurança e o meio ambiente de trabalho na indústria 

do petróleo. Acidentes de trabalho em plataformas de petróleo. Gás Natural Residencial e 

Comercial: Perigos e prevenção e controle de riscos no setor de Gás Natural. Gestão da 

Segurança do Trabalho na Indústria Petroquímica. 

Bibliografia básica: 

BARTOLOTTI, L. R. A., 1999. Óbitos Ocorridos na Bacia de Campos em 1998 – Um Breve 

Histórico. Rio de Janeiro: Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense.  

FERREIRA, L. L. & IGUTI, A. M., 1996. O Trabalho dos Petroleiros – Perigoso, Complexo, 

Contínuo e Coletivo.São Paulo: Prefeitura Municipal de Santos/Editora Scritta/Federação 

Única dos Petroleiros. 

FREITAS, C. M., 1996. Acidentes Industriais Ampliados –Incorporando a Dimensão Social 

nas Análises de Riscos.Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública 

da Fundação Oswaldo Cruz. 

SEVÁ FILHO, A. O. S., 2000. “Seguuura, peão” – Alertas sobre o risco técnico coletivo 

crescente na indústria petrolífera (Brasil, anos 1990). In: Acidentes Industrial Ampliados – 

Desafios e Perspectivas para o Controle e a Prevenção (C. M. Freitas, M. F. S. Porto & J. M. 

H. Machado, org.), pp. 169-196, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

Bibliografia Complementar: 

PORTO, M. F. S., 1994. Trabalho Industrial, Saúde e Ecologia – Avaliação Qualitativa de 

Riscos Industriais com Dois Estudos de Caso na Indústria Química. Tese de Doutorado, Rio 

de Janeiro: Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

SINDIPETRO-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense), 1997. Os Subterrâneos da 

Bacia – As Mortes, os Riscos e a Ilegalidade na Exploração e Produção de Petróleo da Bacia 

de Campos (Dossiê do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense para a Comissão 

Parlamentar de Inquérito que Apura “Falta de Segurança e Condições de Trabalho nas 

Plataformas Petrolíferas do Estado do Rio de Janeiro”).Macaé: SINDIPETRO-NF. 

 

PROJETO INTEGRADOR EM  
SMS II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 
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Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

INTEGRA-II Obrigatória 
 

Semestre 
 

5º 

Ementa: 

Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos e a prática organizacional, 

promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade pessoal de mobilizar, 

articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo 

desenvolvimento tecnológico. 

O desafio será norteado para a solução de um estudo de caso ou para a elaboração de projeto 

de intervenção, de forma que articule as competências desenvolvidas pelas disciplinas dos 

quatro módulos do curso, propondo soluções de melhorias e inovação para o ambiente 

empresarial, segundo os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Bibliografia básica: 

Livre 

Bibliografia Complementar: 

Livre 

 

4.4.2.6 6º Semestre 

 

PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E EXPLOSÕES 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

COMBATE Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

Conceito, importância e participação de engenharia de segurança do trabalho na proteção 

contra incêndio. Legislação e normas relativas à proteção contra incêndios. Estudo sobre o 

fogo, o incêndio e a combustão e seus efeitos. Proteção ativa–equipamentos de proteção e 

combate a incêndios e explosões. Proteção passiva – proteção estrutural. Explosivos – 

conceituação, identificação e controle. Técnicas de salvamento. Brigadas de incêndio. Química 
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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; Sistema de detecção e alarme e Agentes 

extintores; Sistemas fixos e equipamentos móveis de combate a incêndio; Rede de hidrantes e 

Equipe de combate a incêndio; Laboratórios de ensaios no Brasil. 

Bibliografia 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.  

Bibliografia Complementar: 

HANSSEN, C. A. Proteção contra incêndios no projeto. Porto Alegre: UFRGS, 1992. 

 

PREVENÇÃO DE EMERGÊNCIAS E 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

SOCORROS Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

Noções de fisiologias aplicáveis a primeiros socorros; Primeiros socorros – leigo; Socorro de 

urgência – profissional; Materiais de primeiros socorros; Feridas, queimaduras e hemorragias; 

Fraturas, torções e luxações; Corpos estranhos nos olhos, nariz e garganta; Intoxicação e 

envenenamento; Parada respiratória e 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

VISTORIA, PERÍCIA E AUDITORIA 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

AUDITORIA Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

Normas e Procedimentos para Vistoria Técnica Perícia Técnica relacionada a 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.  



 
 

84 
 

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 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. 2.000. 

LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de direito do trabalho e processo 

trabalhista. 7 ed.São Paulo: Ltr.1995. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso do Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Elemento de Direito Processual do Trabalho. 17 ed. São 

Paulo: LTR. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. 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 

ISO 9.000 - Coletânea de Normas do Sistema de Gestão da Qualidade 

ISO 14.000 - Coletânea de Normas do Sistema de Gestão Ambiental 

 
 

OPERAÇÃO PRÁTICAS DE 
INSTRUMENTOS DE HIGIENE 

OCUPACIONAL 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

OPERAÇÃO Obrigatória  6º 
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Semestre 
 

Ementa: 

Metodologia e estratégia de amostragem de riscos físicos, químicos e biológicos, com ênfase 

na utilização prática de instrumentos de avaliação. Técnicas de medição, critérios de avaliação. 

Conceituação dos diversos tipos de ruído. A nova norma técnica NHO 01 da Fundacentro. 

Estratégia de amostragem de calor. As restrições técnicas de uso dos termômetros digitais. 

Como avaliar a iluminância, uso do luxímetro, tempo de estabilização. Uso de instrumento de 

avaliação de vibrações e  interpretação dos resultados. Como avaliar os agentes químicos. A 

diferença entre amostra, amostragem, coleta, análise e monitoramento. Avaliação da exposição 

ocupacional a solventes orgânicos voláteis. A nova norma brasileira de avaliação da 

concentração de poeiras vegetais, animais e metálicas. Como avaliar os fumos metálicos. 

Como avaliar os agentes biológicos. Operação prática de outros instrumentos de avaliação 

ambiental: oxímetro, explosímetro e audiodosímetro. Elaboração de laudos técnicos, LTCAT e 

relatórios de avaliação ambiental. 

Bibliografia básica: 

ABNT. NB-57 - Iluminância de Interiores. Norma Técnica., 1991. 

ATLAS, Manual de Legislação, Segurança e Medicina do Trabalho. Editora Atlas. 53ª 

Edição. São Paulo, 2003. 

BREVIGLIERO, Ezio e POSSEBON, José e SPINELLI, Robson. Higiene Ocupacional: 

Agente Biológico, Químico e Físico. São Paulo: Senac, 2006. 

BRITO, et. all., Segurança aplicada as instalações hospitalares. SENACSP. 

São Paulo. 

COUTO, H. A., Como gerenciar as questões das LER-DORT. Editora Ergo. 

ITSEMAP, Manual de Higiene Industrial. Fundacion Mafre. 

SALIBA, T. M., Insalubridade e Periculosidade. Editora LTR. São Paulo, 

1999. 

KIEFER, C., Trabalho – Educação – Saúde. Editora Fundacentro. São Paulo. 

COUTO, H. A., Como gerenciar as questões das LER-DORT. Editora Ergo. 

SALIBA, T. M., CORREA, M. A., et all., Higiene do trabalho e programa de prevenção de 

riscos ambientais. Editora LTR. São Paulo, 2001. 

SALIBA, Tuffi Messias. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. São Paulo: 

LTr, 2009 
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Bibliografia Complementar: 

COUTO, H. A. Qualidade e Excelência em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho: Guia 

prático. 1a ed., Ergo Editora Ltda., SP., 1994. 

FILHO, Eduardo Romeiro. Higiene do Trabalho: Impacto das Novas Tecnologias na 

Segurança doTrabalho. Apostila Técnica, 1994. 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO II 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
40 

 
Carga Horária Semanal (horas) 

 
2 

INTEGRA-II Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

Gestão de Pessoas. Relações interpessoais. Hospitalidade. Comunicação Empresarial. Cultura 

Organizacional. Psicologia do Trabalho. Atualidades na área de Segurança do Trabalho. 

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.  

Bibliografia básica: 

Livre 

Notas de aula do professor 

Apostila didática do Curso 

Vídeos específicos, periódicos e livros especializados 

Bibliografia Complementar: 

Textos selecionados de "papers" atuais, específicos dos assuntos a serem abordados. 

Regulamentos Técnicos, Legislações atualizadas, conforme necessidade levantada. 

Assuntos técnicos atuais a serem desenvolvidos pelos professores, considerando a necessidade 

de atualização constante. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (TCC) E/OU ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
Carga Horária Total (horas) 

 
80 
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Carga Horária Semanal (horas) 

 
4 

TCC-ESTÁGIO Obrigatória 
 

Semestre 
 

6º 

Ementa: 

Desenvolvimento de um trabalho técnico-científico. Tema e orientador à escolha do aluno 

mediante a orientação da Coordenadoria de Curso e de Área. Orientação para elaboração do 

texto final do Trabalho de Conclusão de Curso que deverá ser elaborado com base nas áreas 

definidas pela Instituição. Acompanhamento dos Estágios. Relatórios de Estágio.  

Bibliografia básica: 

ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira; COUTO ROSA, Maria Virgínia 

de Figueiredo Pereira do. Apontamentos de metodologia para a ciência e técnicas de 

redação científica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 

Bibliografia Complementar: 

Livre 

 

4.5 PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O aluno deverá obrigatoriamente para a conclusão do seu curso fazer a escolha entre 

efetuar o estágio curricular ou o trabalho de Conclusão de Curso até o ato da matricula 

posterior ao último módulo. 

O aluno deverá estar regularmente matriculado na Instituição para efetuar o estágio ou 

o TCC. 

O Estágio Curricular ou o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser desenvolvido 

uma única vez, a partir do sexto módulo e deverá ter uma duração mínima de 300 horas. A 

prorrogação só poderá ocorrer uma única vez por um prazo de 240 horas. 

 

4.5.1. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser executado na modalidade de projetos de 

desenvolvimento, objetivando a integração teoria e prática e o princípio da 
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interdisciplinaridade, devendo contemplar a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante 

o curso e tendo em vista a intervenção no mundo do trabalho e na realidade social de forma a 

contribuir para a solução de problemas. 

O TCC compreende um projeto de pesquisa ou de extensão que, com foco num 

determinado problema e objeto de análise, visa à elaboração, execução e exclusivamente de 

produção individual, com os seguintes trabalhos: 

a) Estudo de Caso; 

b) Monografia; 

c) Patente; 

d) Protótipo; 

e) Plano de Negócio; 

f) Projeto Experimental; 

g) Plano de Desenvolvimento; 

h) Plano de Intervenção. 

   

A metodologia a ser adotada será através de pesquisas de campo, levantamento de 

problemas relativos às disciplinas objeto da pesquisa/extensão e possíveis soluções para os 

problemas detectados.  

Para a construção deste trabalho será oferecida as disciplinas de Projeto Integrador I e 

II, bem como uma carga horária específica para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

e/ou Estágio Curricular Supervisionado no último semestre, totalizando 160 (cento e sessenta) 

horas para que seja cumpridas as metodologias aplicadas para cada caso específico. 

 

4.5.2. Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado tem por objetivo oportunizar experiências profissionais 

através de atividades inerentes aos tópicos de segurança do trabalho, as questões ambientais e 

a prevenção e controle da saúde. Portanto, o estagio deve possuir planejamento de atividades 

de estágio e elaboração de relatório final, conforme a sua experiência adquirida no local do 

estágio, sempre relacionando a teoria com a prática. 
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A função do estágio pode ser assim resumida: dar um referencial à formação do 

estudante; esclarecer seu real campo de trabalho durante sua formação; motivá-lo ao permitir 

o contato com o real: teoria-prática; dar-lhe consciência das suas necessidades teóricas e 

comportamentais; e dar-lhe uma visão geral do setor produtivo e da empresa em especial.  

A avaliação do estágio será feita pelo Professor Orientador através de Entrevistas 

feitas em períodos regulares, do Relatório de Estágio e da Ficha de Avaliação de Desempenho 

do Estágio que é preenchida pelo Supervisor do estagiário na Empresa. O Professor 

Orientador poderá realizar visitas no local do estágio, se julgar necessário. 

Além do professor-orientador, o estudante também será acompanhado em sua prática 

profissional por um responsável técnico da empresa promotora do estágio. 

O Relatório Final do estágio deverá ser elaborado conforme orientação da CAENS – 

Coordenação de Apoio ao Ensino e do Professor Orientador e apresentado à escola num prazo 

máximo de 30 dias após o término do estágio. Ultrapassando esse prazo, o aluno terá que 

renovar matrícula. Ao final deste plano de curso, no anexo I, seguem cópias dos instrumentos 

de acompanhamento e avaliação do estágio e outros documentos fornecidos pela CAENS e 

utilizados pelo Professor Orientador. São eles: 

 

1. Ficha de Inscrição para o Estágio 

2. Plano de Estágio (Empresa) 

3. Ficha de Avaliação do Estagiário (Entrevistas) 

4. Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Empresa 

5. Ficha Cadastral da Empresa 

6. Termo de Compromisso de Estágio 

7. Guia para elaboração do Relatório Final do Estágio Curricular 

 

Os critérios gerais do Estágio Curricular obedecerão as normas definidas pelo parecer 

CNE/CEB 35/2003, Resolução CNE/CEB 1/2004 e pela Organização Didática dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBAHIA em vigor (Anexo II). 
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5 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES  

 

5.1 DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

O aproveitamento de estudos ocorrerá de acordo com as orientações da Organização 

Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, segundo as 

quais:  

 Art. 58. 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, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da 

respectiva qualificação ou habilitação profissional, cursados em uma habilitação específica, 

com aprovação no IFBA ou em outras Instituições de Ensino da EPTNM, credenciadas pelo 

Ministério da Educação, bem como Instituições Estrangeiras, para a obtenção de habilitação 

diversa, conforme estabelece o Art. 11 da Resolução CNE/CEB nº 04/99. 

Parágrafo Único Não poderá ser concedido o aproveitamento de estudos do ensino 

médio para os cursos da EPTNM integrados ao Ensino Médio, conforme determina o Parecer 

CNE/CEB nº 39/2004. 

Art. 59. O estudante solicitará o aproveitamento de estudos no prazo fixado no 

Calendário Acadêmico. 

Art. 60.  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 
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CNE/CEB no 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. 61. 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, de no máximo 5 (cinco) 

anos, da conclusão da(s) disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) e a solicitação pretendida. 

Art. 62. Após emissão do parecer do Conselho de Curso os processos, serão 

encaminhados à GRA, na Sede, ou a CORES, nas UE. 

§ 1º A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes a dispensa do estudante, quando 

houver, face ao aproveitamento. 

 

5.2 DO APROVEITAMENTO DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
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O aproveitamento de experiências anteriores ocorrerá de acordo com as orientações da 

Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, 

segundo as quais:  

Art. 63. Entende-se por aproveitamento de experiências anteriores o processo de 

reconhecimento de competências adquiridas pelo estudante, no trabalho ou por outros meios 

informais, mediante um sistema avaliativo. 

Art. 64. O estudante matriculado solicitará, em prazo estabelecido no Calendário 

Acadêmico, a dispensa de disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) tendo como base o 

aproveitamento de experiências anteriores, de acordo com o que estabelece o Art. 11 da 

Resolução CNE/CEB no 04/99. 

Art. 65. A solicitação do estudante para o aproveitamento de experiências anteriores 

será encaminhada ao Conselho de Curso para análise e emissão de parecer e deverá seguir os 

seguintes passos: 

I- preencher, no protocolo, formulário próprio especificando a(s) disciplina(s), competência(s) 

ou módulo(s) em que deseja a dispensa; 

II- anexar justificativa para a pretensão; 

III- anexar, quando houver, documento(s) comprobatório(s) da(s) experiência(s) 

anterior(es). 

Art. 66. O Conselho de Curso analisando a justificativa e o(s) documento(s) 

comprobatório(s), quando houver e julgando procedente, designará uma comissão para 

realizar o processo avaliativo. 

§ 1o A comissão de avaliação, referida no caput deste artigo, será composta por, no mínimo, 

três professores, abrangendo as áreas de conhecimento da(s) disciplina(s), competência(s) ou 

módulo(s) que o estudante solicita dispensa. 

§ 2o A comissão de avaliação emitirá parecer contendo contexto de realização, critérios de 

avaliação da(s) competência(s) e o resultado da avaliação. 

§ 3º O Conselho de Curso informará ao estudante a data, local e o horário do processo 

avaliativo. 

§ 4º O Conselho de Curso emitirá parecer objetivo sobre o processo avaliativo. 
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Art. 67. O processo de solicitação com o parecer do Conselho de Curso referente à 

avaliação do desempenho das competências requeridas será encaminhado à GRA na Sede, ou 

a CORES, nas UE. 

§ 1o A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes a dispensa do estudante, quando 

houver, face ao aproveitamento. 

 

6  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

6.1 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação deste curso acontecerá de acordo com as orientações do 

Documento Base do PROEJA e da Organização Didática dos Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA. Assim, a avaliação compreenderá todos os 

aspectos envolvidos no ensino e na aprendizagem, tendo como objetivo principal acompanhar 

e melhorar o desenvolvimento da proposta pedagógica, assim como o processo formativo dos 

educandos. Essa concepção avaliativa afasta-se da polarização entre ‘aprovados’ e 

‘reprovados’ e privilegia as possibilidades concretas de novas aprendizagens dos alunos. 

É fundamental que a avaliação seja desenvolvida de forma processual e contínua, 

buscando a formação integral dos sujeitos, num trabalho que compreende os estudantes como 

criativos, autônomos, participativos e reflexivos, capazes de transformações significativas na 

realidade. Esse entendimento é inseparável da utilização de instrumentos diversificados com 

vistas à observação e ao registro do desempenho dos alunos nas atividades propostas. Tais 

instrumentos não devem encerrar-se em si mesmos, mas sim, subsidiar a tomada de decisões 

participativas em relação aos aspectos que precisam ser melhorados e às reorientações em 

resposta as possíveis e variadas dificuldades de aprendizagem, já que as formas de aprender 

são diferenciadas em função das individualidades e histórias de vidas inscritas em contextos 

sócio-históricos concretos (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007). 

Essa perspectiva e prática avaliativa propiciam ao docente uma análise da 

aprendizagem que, além do aspecto técnico da aprendizagem dos alunos, perceba também a 

diversidade de elementos que envolvem o desenvolvimento afetivo, social e intelectual dos 

sujeitos educandos, todos em relação com a proposta pedagógica efetivamente realizada. 

Assim, é inerente a essa concepção o caráter contínuo e sistemático das ações avaliativas, 
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através de interpretações qualitativas e da consideração das dimensões diagnóstica, 

processual, formativa e somativa da avaliação (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007). 

O Documento Base do PROEJA é muito claro quanto a necessidade da prática da 

avaliação inclusiva como um dos instrumentos de garantia do direito ao acesso e a 

permanência à educação formal a brasileiros que historicamente estiveram e estão 

excluídos desse processo: 

 

O que importa é que não se reproduzam, pela avaliação, as exclusões vigentes no 
sistema, que reforçam fracassos já vivenciados e corroboram a crença internalizada 
de que não são capazes de aprender, substituindo esse modelo pela ratificação da 
auto-estima que qualquer processo bem-sucedido pode produzir, reafirmando a 
disposição da política de cumprir o dever da oferta da educação com qualidade, 
devida a tantos brasileiros pelo Estado (BRASIL, Congresso Nacional, 2007, p.55). 
 

 

6.2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

 

O Capitulo IX da Organização Didática dos Cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio do IFBA orienta a pratica de avaliação. De acordo com esse 

documento: 

Art. 45. O processo de avaliação da aprendizagem deve ser amplo, contínuo, gradual, 

cumulativo e cooperativo envolvendo todos os aspectos qualitativos e quantitativos da 

formação do educando, conforme prescreve a Lei nº 9.394/96.l 

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; 
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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 alunos, o resultado de cada 

avaliação antes da avaliação seguinte. 

 

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; 

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 IFBA 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. 
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§ 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. 52. O desempenho acadêmico do estudante será expresso no Diário de Classe. 

§ 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. 
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§ 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. 

§ 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. 
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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 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. 
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§ 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). 

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. 

 

6.3 REINSERÇÃO DO ESTUDANTE EM CASO DE REPROVAÇÃO 

 

Caso o estudante seja reprovado em uma ou mais disciplinas, o mesmo terá o direito 

de matricular-se no mesmo módulo em que fora reprovado, apenas para cursar a (as) 

disciplina (s) que não obteve aprovação. Para as outras disciplinas já cursadas e aprovadas, o 

estudante encaminhará obrigatoriamente ao setor de Protocolo o requerimento de 

aproveitamento das disciplinas em questão, pedido este que será avaliado e julgado pelo 

Conselho do Curso. Se ocorrer do módulo em que tivera disciplina (s) reprovada (s) não for 
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ofertada institucionalmente, o aluno aguardará a oferta do mesmo para viabilizar a 

continuidade dos estudos. 

Este critério de condução didática, resultado de discussões e construções no âmbito da 

coletividade docente e do corpo pedagógico, referente aos casos de reprovação, entende com 

propriedade que a organização dos tempos e espaços pedagógicos precisam atentar-se à 

especificidade da modalidade EJA, garantindo as diferenças, peculiaridades e necessidades 

dos estudantes trabalhadores, com o objetivo de otimizar ao máximo experiências de ensino 

aprendizagem bem sucedidas, minimizando o quantitativo de jovens e adultos excluídos do 

acesso, permanência e sucesso à Educação Pública, Gratuita e de Qualidade: 

 

O que importa é que não se reproduzam, pela avaliação, as exclusões vigentes no 
sistema, que reforçam fracassos já vivenciados e corroboram a crença internalizada 
de que não são capazes de aprender, substituindo esse modelo pela ratificação da 
auto-estima que qualquer processo bem-sucedido pode produzir, reafirmando a 
disposição da política de cumprir o dever da oferta da Educação com qualidade, 
devida a tantos brasileiros pelo Estado (Documento Base PROEJA, 2006, p.43) 

 

Tal disposição organizativa, em que existe a possibilidade de dispensa das disciplinas 

aprovadas, é entendida como uma nova oportunidade de ensino-aprendizagem e de inclusão 

social, bem como no mundo do trabalho, encontrando-se consonante com as concepções de 

organização de tempos e espaços sugeridas pelo Documento Base PROEJA, p. 40.  

Outro aspecto indispensável de destacar é que a organização dos tempos na 

modalidade EJA é sempre do projeto de curso, cumprindo definições legais, mas cabendo ao 

sujeito aluno a possibilidade de permanecer no curso por tempo diverso do previsto, segundo 

seu ritmo e saberes prévios, desde que tenha alcançado os objetivos previstos para a 

série/fase/etapa/ciclo de organização do currículo. 

 

7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

O IFBA, Campus de  Santo Amaro conta com uma infra-estrutura disponível para 

sediar o Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, modalidade PROEJA e 

está em andamento o segundo projeto de ampliação. Atualmente a unidade consta de: 

• 02 (dois) pavilhões de aulas (10 salas) 

• 03 (três) laboratórios de Informática 
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• 01 (uma) biblioteca com o acervo pertinente ao Curso 

• 01 (zero) sala de professores do curso  

• 01 (um) laboratório de Eletroeletrônica 

• 02 (dois) laboratórios de Mecânica 

 

As futuras infra-estruturas previstas para o curso são: 

 

• 01 (um) pavilhão de aula, com 6 salas (em projeto) 

• 01 (uma) Laboratório de Segurança do Trabalho (em projeto – plano de trabalho 

elaborado pelas coordenações de curso e área e protocolado no Ministério da 

Educação – MEC em 2010 e 2011, pela atual reitora do IFBA, conforme Anexo 

III do plano de trabalho) 

• 01 (um) Laboratório de Saúde e Ergonomia (em projeto – plano de trabalho 

elaborado pelas coordenações de curso e área e protocolado no Ministério da 

Educação – MEC em 2010 e 2011, pela atual reitora do IFBA, conforme Anexo 

IV do plano de trabalho) 

• 01 (um) Centro de Treinamento de Combate a Incêndios (em projeto – plano de 

trabalho elaborado pelas coordenações de curso e área e protocolado no Ministério 

da Educação – MEC em 2010 e 2011, pela atual reitora do IFBA, conforme 

Anexo V do plano de trabalho) 

 

7.1  MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS DO IF-BA EM FASE DE AQUISIÇÃO, ÚTEIS AO 

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

  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; 

• Luxímetro com célula interna; 
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• 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 
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com 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; 

• Boneca de ressuscitação Ressusci Anne; 

• 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 
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• Conjunto de extintores para uso em treinamento, sendo 4 de CO², 4 de 

PQS, 4 de água pressurizada e 4 de pó ABC 

• 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. 

 

8  PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO  

 

O Campus de Santo Amaro dispõe de quadro permanente de professores qualificados 

para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão necessárias no decorrer do Curso 

Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, conforme Quadro 4.  

O Campus já atingiu o número total de 60 docentes, de acordo com a previsão do 

MEC e da Direção Geral IFBA para as Unidades da Fase I do Plano de Expansão da Rede de 

Educação Tecnológica e Profissional do MEC/SETEC, na qual integra a Unidade de Santo 

Amaro, restam ainda serem autorizadas nos próximos meses novas vagas para docentes na 

área de Segurança do Trabalho.  

No momento, o total de servidores técnicos administrativos da Unidade apresenta um 

número de 33 servidores.  O quadro atual de servidores administrativos é composto de: 

• 12 Assistentes em Administração; 

• 02 Assistentes de Alunos; 

• 01 Bibliotecários; 

• 01 Analista em Tecnologia de Informação; 

• 02 Técnicos em Informática; 

• 04 Pedagogas; 

• 01 Assistente Social; 
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• 01 Auxiliar de Enfermagem;   

• 01 Técnico em Áudio Visual; 

• 01 Médico; 

• 01 Odontólogo; 

• 01 Psicólogo; 

• 01 Técnicos em Artes Gráficas 

• 02 Técnicos em Laboratório de Eletromecânica 

• 02 Técnicos em Laboratório de T.I. 

 

Quadro 4: Docentes do quadro permanente que poderão atuar no Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho por graduação, titulação máxima e regime de trabalho. 

DISCIPLINA DO TRONCO 
COMUM 

DOCENTE(S) 
HABILIDADOS 

TITULAÇÃO 
MÁXIMA 

REGIME DE 
TRABALHO 

Língua Portuguesa e Literatura 

Portuguesa 

Jecilma Lima 

Marcos Moises Oliveira 

Tânia Flores 

Patrícia Oliveira 

Mestre 

Mestre 

Especialista 

Mestrando 

DE 

Inglês Eduardo Santos  

 
Doutorando DE 

Artes Poliana de Almeida Mestre DE 

Informática básica 

 

 

Harlei Rosa 

Francisco Santana 

Thiago Mendes 

  

Mestre 

Mestre 

Mestre 

DE 

Desenho Técnico aplicado -- 

 

-- DE 

Matemática  Andrea Amazonas 

Maurício Silva 

Marcele Santos 

Osnildo Carvalho 

Mestranda 

Mestre 

Mestre 

Especialista 

DE 

Biologia Josineto Alves 

Manuel Júnior 

 

Mestre 

Especialista 
DE 

Física Maurício Dantas 

Ricardo Pereira 

Mestre 

Mestre 
DE 
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Química 

 

Adriana Santos 

Jurema  

Mestre 

Doutora 
DE 

Geografia 

 

Ariomar Oliveira 

Marcio Estevam 

Especialista 

Mestre 
DE 

História 

 

Bruno Moreira 

Odete da Cruz 

Mestre 

Mestre 
DE 

Sociologia 

 

Ademir Santos 

Soraia Brito 

Mestre 

Mestre 
DE 

Filosofia 

 

Adilson da Paz 

Afonso de Campos 

Mestre 

Doutorando 
DE 

 
 

DISCIPLINA DO TRONCO 
ESPECÍFICO 

DOCENTE(S) 
HABILIDADOS 

TITULAÇÃO 
MÁXIMA 

REGIME DE 
TRABALHO 

- Introdução à Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde 
- Legislação e Normas Técnicas 
em Segurança do Trabalho 
- Informática aplicada a 
Segurança do Trabalho 
- O Ambiente do Trabalho 
- Administração Aplicada a 
Segurança do Trabalho II 
- Prevenção e Controle de Riscos 
em Máquinas, Equipamentos e 
Instalações 
- Seg. Trab. na Ind. Eletrotécnica 
- Prevenção e combate a Incêndio 
e Explosões 
- Sistema de Gestão Ambiental 
- Vistoria, Perícia e Auditoria 
- Seg. Trab. na Ind. Gás e Petróleo 
- Segurança do Trabalho e Gestão 
Ambiental 
- Tópicos Especiais em Segurança 
do Trabalho I e II 
- Seg. Trab. na Ind. Petroquímica 
- Projeto Integrador  I e II 
- TCC 
- Desenvolvimento Sustentável 
- Outras Específicas 

Marcos Barbosa Horta 
 

*Restam 3 vagas a ser 
preenchida por seleção 

/Concurso 
 

Especialista 
 

Engenheiro com 
pós-graduação em 

Segurança do 
Trabalho 

DE 

- Doenças do Trabalho 
- Ergonomia e Saúde Ocupacional 
- Prevenção de Emergências e 
Primeiros Socorros 
- Projeto Integrador  I e II 
- TCC 
- Desenvolvimento Sustentável 

Vagas a ser preenchida 
através de seleção 

/Concurso 

Graduação em 
Fisioterapeuta, 
enfermeiro ou 

médico com pós-
graduação na área 
específica do curso 

DE 

- Gestão de Projetos e Marcelo Silva 
 

Doutorando 
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Empreendedorismo 
- Legislação e Normas Técnicas 
- Desenvolvimento Sustentável 

Ronaldo Bruno Leal Especialista DE 
 

 

 

 

9 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

O sub-item abaixo objetiva descrever os critérios para a emissão de diploma de 

conclusão do curso técnico em Segurança do Trabalho, na modalidade PROEJA. 

O estudante poderá solicitar certificados de qualificação profissional, conforme 

estabelecido no item 4.2 neste plano. 

 

9.1  DIPLOMAS EXPEDIDOS AOS CONCLUINTES DO CURSO 

 
Após a realização dos três anos, isto quer dizer 6 (seis) semestres com o estágio 

supervisionado ou TCC, o estudante terá completado o grupo de competências para exercer as 

atividades como Técnico em Segurança do Trabalho e receberá diploma juntamente com o 

certificado de conclusão do ensino médio. 

Conforme rege a legislação federal, Lei nº 11.741, de 2008, o Art. 36-D. “Os diplomas 

de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade 

nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior” (BRASIL, 2010). 

Estará habilitado a receber o Diploma de Técnico de Nível Médio em Segurança do 

Trabalho, na forma da legislação em vigor, o estudante concluinte que: 

• Cursar todas das disciplinas que compõem a matriz curricular com aproveitamento e 

freqüência mínima prevista nas normas acadêmicas da Instituição; 

• Estiver habilitado profissionalmente para desenvolver todas as Competências e 

Habilidades inerentes ao profissional técnico em Segurança do Trabalho, com carga horária 

total de 2400 horas e concluir Prática Profissional: seja por meio de estagio de, no mínimo, 

300 horas, realizado em empresas ou instituições públicas ou privadas, devidamente 

conveniadas com o IFBA e que apresentem condições de propiciar experiência prática na área 

de formação do aluno, seja por meio da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), conforme estabelecido por este Plano de Curso. 
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Conforme o Parecer CNE/CEB n0 39/2004 fica inteiramente fora de cogitação a 

concessão de certificado de conclusão do Ensino Médio, para fins de continuidade de estudos, 

a quem completar um mínimo de 2.400 horas em três anos, em curso desenvolvido na forma 

integrada com duração prevista superior a três anos.  
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Anexo I – Documentos do Estágio Curricular 
 

AUTO - AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Prezado Estagiário, 

Este formulário tem por objetivo avaliar o desempenho do estagiário e, também, obter informações, opiniões e sugestões a respeito do 
Processo de Estágio do Instituto. Na tabela abaixo, ao lado de cada afirmativa, há uma escala de cinco pontos. Leia cuidadosamente cada item 
e assinale com um X o espaço que corresponde à sua opinião. 

Responda a todas as questões com atenção e sinceridade. 

Nome do Estagiário (a):       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       

Endereço Eletrônico:       

Curso:       Modalidade: 
 INTEGRADO     SUBSEQUENTE     EJA       SUPERIOR 

Nome da Empresa:       Telefone: DDD (           )       

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Área / Setor do estágio:       Carga Horária:       

Nome do Supervisor:       Cargo:       

 

INSUFICIENTE REGULAR BOM MUITO BOM EXCELENTE 
1 2 3 4 5 

 

 
GRUPO I. ASPECTOS INTERPESSOAIS 

1 2 3 4 5 

1. O relacionamento com os gestores do setor / local de trabalho. 
 

     

2. O relacionamento com o(s) orientador (es) do estágio.      
3. O relacionamento com os demais de estágio. 

 
     

4. O relacionamento com os demais colegas do setor / local de trabalho.      
 

 
GRUPO II. ASPECTOS PESSOAIS 

1 2 3 4 5 

1. Assiduidade e pontualidade (presença diária no local de trabalho com cumprimento de horário).      
2. Disciplina (facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar regulamentos e 

normas). 
     

3. Sociabilidade e desembaraço (facilidade e espontaneidade com que agem frente às pessoas, 
fatos e situações). 

     

4. Cooperação (atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir positivamente para o 
alcance de um objetivo comum). 

     

5. Responsabilidade (capacidade de cuidar e responder pelas atribuições materiais, equipamentos e 
bens do Instituto, que lhe são confiados no estágio). 

     

6. Merecimento de confiança (discrição demonstrada quanto ao sigilo das atividades a ele 
confiados). 

     

 
 
 
 

 
GRUPO III. ASPECTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

1 2 3 4 5 

1. Eficiência (qualidade, rapidez, precisão com que executa as tarefas integrantes do programa de 
estágio). 

     

2. Compreensão (rapidez e facilidade de entender, interpretar e pôr em prática instruções e 
informações verbais e escritas). 

     

3. Conhecimentos (conhecimento demonstrado no cumprimento do programa de estágio, tendo em 
vista sua escolaridade / formação). 
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4. Disponibilidade (mostrar interesse pelo andamento do trabalho. Disposição para realizar tarefas 
voluntárias). 

     

5. Organização (uso de meios racionais visando melhorar continuamente a forma de executar o 
trabalho). 

     

6. Criatividade (capacidade de sugerir, projetar ou exercer modificações ou inovações na empresa. 
Capacidade de adaptar conteúdo teórico à prática). 

     
 

Observações e sugestões do estagiário supervisor quanto ao processo de estágio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 
     /     /      

      
Assinatura do Estagiário 

 

      
Assinatura do Supervisor / Carimbo com 

CNPJ 
 

PARA USO DO IFBA 
RESULTADO DO GRUPO I 

(Soma de pontos) 
 CONCEITO DO ESTAGIÁRIO 

� EXCELENTE                de 55 a 60 
� MUITO BOM               de 45 a 54 
� BOM                            de 25 a 44 
� REGULAR                   de 22 a 24 
� INSUFICIENTE      abaixo de 22 

RESULTADO DO GRUPO II 
(Soma de pontos) 

 

RESULTADO DO GRUPO III 
(Soma de pontos) 

 

TOTAL 
 

 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 
Nome Completo:  
      

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       
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Endereço Eletrônico:       

Curso: 

                     
 

Modalidade:  
 INTEGRADO   SUBSEQUENTE  
 EJA                  SUPERIOR 

 

Semestre / Ano: 

                     
 

 

Empresa: 
       

RAMO DE ATIVIDADE: 
 INDUSTRIAL  COMERCIAL  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 ENGENHARIA / PROJETOS  VENDAS / REPRESENTAÇOES 
 OUTROS: _________________________ 

Departamento onde trabalha:       Data de Admissão: 
     /     /      

Data de Caracterização: 
     /     /      

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       

Endereço Eletrônico:       

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE SEJAM PERTINENTES COM O CURSO REALIZADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA PELO CHEFE IMEDIATO OU SUPERVISOR 

Comentários: 
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Data:      /     /      

 
_______________________________________ 

Assinatura / Carimbo 
 
 

COMPROVANTE DE VÍNCULO E TEMPO NA EMPRESA PELO SETOR PESSOAL 

Comentários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:      /     /      

 
_______________________________________ 

Assinatura / Carimbo 
 
 

PARECER DO COORDENADOR DO CURSO 

Comentários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:      /     /      

 
_______________________________________ 

Assinatura / Carimbo 
 
 

 
 
 
 
 

CONVERSÃO DO ESTÁGIO 
Nome Completo:  
      

Curso: 
      

Modalidade:  
 INTEGRADO  SUBSEQUENTE  
 EJA                 SUPERIOR 

Ano: 
      

 
Ilmº Sr. Coordenador de Estágios e Egressos – CEE  /  IFBA, 
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Venho solicitar a V.Sª. a transformação do “Estágio Supervisionado – Não Obrigatório”, 

realizado no período de      /     /      à      /     /     , na Empresa      , 

Departamento / Setor      , em “Estágio Supervisionado Obrigatório” a partir da data, 

conforme comprovante de matrícula. 

 

     ,       de       de 20      

 

______________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 
PARA USO DO IFBA 

 
 
Transformar o estágio obrigatório a partir de:      /     /      
 
 
Nome do Servidor: 
      

 
 

Assinatura do Servidor com carimbo 
 

 
 
 

De acordo: 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Coordenador de Estagio e Egressos 
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INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO 
Curso: 

                     
 

Modalidade:  
 INTEGRADO  SUBSEQUENTE  
 EJA                 SUPERIOR 

Ano: 

                     
Semestre / Ano: 

                     
 

Nome Completo:  
      

Data de Nascimento 
     /     /      

Naturalidade:  
      

CPF:  
      

Identidade Nº.: 
      

Órgão Expedidor: 
      

UF 
      

Data de Expedição 
     /     /      

 

Filiação: 
Pai:         
Mãe:       

 

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       

Endereço Eletrônico:       
 

IDIOMA ESTRANGEIRO:  SIM  NÃO 
 

Caso a resposta seja Sim, qual(s) o(s) idioma(s)? 
IDIOMA 

  
MODALIDADE 

 ESCREVE FALA LÊ  
INGLÊS    
ESPANHOL    
OUTROS______________    

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  SIM  NÃO 
 

Caso a resposta seja Sim, qual(s)?  
SISTEMA OPERACIONAL: 
Windows XP  Windows Vista  Windows Seven  Linux  
 
APLICATIVOS: 

• Office: Word  Excel  Access  Power point  

• Engenharia: Autocad  MS Projet  Solid Edge/ Works  

• Outros: _______________________________       

 
 

INTERESSE EM INTERCÂMBIO:  SIM  NÃO 
Caso a resposta seja Sim, qual(s) o(s) país(es)? 

PAÍS 
EUA  
CANADÁ  
INGLATERRA  
OUTROS______________  

 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO:  SIM  NÃO 
 

Caso a resposta seja Sim, qual(s) a(s) categoria(s)? 
CATEGORIA 

A  C  
B  D  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO PELA EMPRESA 

Prezado Supervisor, 

Este formulário tem por objetivo avaliar o desempenho do estagiário e, também, obter informações, opiniões e sugestões a respeito do Processo de 
Estágio. Na tabela abaixo, ao lado de cada afirmativa, há uma escala de cinco pontos. Leia cuidadosamente cada item e assinale com um X o espaço 
que corresponde à sua opinião. Responda a todas as questões com atenção e sinceridade. Espera-se que os resultados o ajudem em sua atuação 
futura como supervisor, no processo de feedback sobre o desempenho do estagiário e também no aprimoramento do processo de estágio. Sugere-se 
que a avaliação do processo de estágio seja discutida em conjunto com o seu estagiário a fim de compartilhar impressões e esclarecer dúvidas. 

Sua colaboração é fundamental para que seja possível o aprimoramento constante do Estágio. 

Nome do Estagiário(a):       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       

Endereço Eletrônico:       

Curso:       Modalidade: 
 INTEGRADO     SUBSEQUENTE     EJA       SUPERIOR 

 

Nome da Empresa:       Telefone: DDD (           )       

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Área / Setor do estágio:       Carga Horária:       

Nome do Supervisor:       Cargo:       

 

INSUFICIENTE REGULAR BOM MUITO BOM EXCELENTE 
1 2 3 4 5 

 

 
GRUPO I. ASPECTOS PROFISSIONAIS 

1 2 3 4 5 

5. Qualidade no trabalho (organização, segurança, dedicação e apresentação do trabalho). 
 

     

6. Criatividade (capacidade de encontrar novas e melhores formas no desempenho das atividades).      
7. Conhecimentos (nível de conhecimento demonstrado no desenvolvimento das atividades). 

 
     

8. Cumprimento das tarefas (capacidade de executar tarefas de acordo com as metas e prazos 
estabelecidos). 

     

9. Espírito Inquisitivo (disposição demonstrada na aprendizagem de novos conhecimentos). 
 

     

10. Iniciativa (autonomia no desempenho de suas atividades).      
 

 
GRUPO II. ASPECTOS HUMANOS 

1 2 3 4 5 

7. Assiduidade (presença constante no local de trabalho)      
8. Cooperação (disposição para contribuir espontaneamente no trabalho de equipe, para atingir os 

objetivos). 
     

9. Responsabilidade (zelo pelo material, equipamento, bens da empresa). 
 

     

10. Sociabilidade (facilidade de se integrar com os colegas em ambiente de trabalho). 
 

     

11. Disciplina (observância e cumprimento das normas e regulamentos da empresa). 
 

     

12. Auto-crítica (capacidade de reconhecer seus próprios erros e limitações) 
 

     

Observações e sugestões do supervisor quanto ao estagiário e ao processo de estágio: 
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Data: 
     /     /      
 

 
      

Assinatura do Supervisor / Carimbo com CNPJ 
 

PARA USO DO IFBA 
RESULTADO DO GRUPO I 

(Soma de pontos) 
 CONCEITO DO ESTAGIÁRIO 

� EXCELENTE                de 55 a 60 
� MUITO BOM               de 45 a 54 
� BOM                            de 25 a 44 
� REGULAR                   de 22 a 24 
� INSUFICIENTE      abaixo de 22 

RESULTADO DO GRUPO II 
(Soma de pontos) 

 

TOTAL 
 

 

 
PARECER DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
ITENS PONTUAÇÃO PESO TOTAL 

 

EMPRESA (AVALIAÇÃO) 

 

 

 

X 0,4 

 

 

ORIENTAÇÃO (ENTREVISTAS) 

 

 

 

X 0,2 

 

 

RELATÓRIO (ALUNO) 

 

 

 

X 0,2 

 

 

AUTO-AVALIAÇÃO (ALUNO) 

 

 

 

X 0,2 

 

 

TOTAL GERAL 

 

 

Nome e visto do Professor Orientador:       
 
Observações: 
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CADASTRO DA EMPRESA 
Empresa: 
       

Ramo de Atividade: 
 INDUSTRIAL  COMERCIAL  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  ENGENHARIA / PROJETOS  VENDAS / REPRESENTAÇÕES 
 OUTROS: _________________________ 

 

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       

Endereço Eletrônico:       Contato:       
 

ÁREAS DE INTERESSE 
 

NÍVEL MÉDIO  

SUBSEQUENTE INTEGRADO 

 AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL  AUTOMAÇÃO 

 ELETROTÉCNICA  EDIFICAÇÕES 

 ELETRÔNICA  ELETROTÉCNICA 

 MECÂNICA  GEOLOGIA 

 HOSPEDAGEM  HOSPEDAGEM 

 OPERAÇÃO DE PROC. INDUSTRIAIS QUÍMICOS  MECÂNICA 

   
QUÍMICA 

   
REFRIGERAÇÃO 

   
ANÁLISE QUÍMICA 

   
OPERAÇÃO DE PROC. INDUSTRIAIS QUÍMICOS 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

BACHARELADOS TECNOLÓGICOS 

 ADMINISTRAÇÃO  ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA  TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA   

 ENGENHARIA QUÍMICA   
 

 
 

Empresa cadastrada em:      /     /      
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CADASTRO DA EMPRESA 
Empresa: 
       

Ramo de Atividade: 
 INDUSTRIAL  COMERCIAL  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  ENGENHARIA / PROJETOS  VENDAS / REPRESENTAÇÕES 
 OUTROS: _________________________ 

 

Endereço:       Nº.:      Complemento:       

Bairro:       Município:       UF:       CEP:       

Telefone: DDD (           )       Celular: DDD (           )       

Endereço Eletrônico:       Contato:       
 

ÁREAS DE INTERESSE 
 

NÍVEL MÉDIO  

SUBSEQUENTE INTEGRADO 

 AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL  AUTOMAÇÃO 

 ELETROTÉCNICA  EDIFICAÇÕES 

 ELETRÔNICA  ELETROTÉCNICA 

 MECÂNICA  GEOLOGIA 

 HOSPEDAGEM  HOSPEDAGEM 

 OPERAÇÃO DE PROC. INDUSTRIAIS QUÍMICOS  MECÂNICA 

   
QUÍMICA 

   
REFRIGERAÇÃO 

   
ANÁLISE QUÍMICA 

   
OPERAÇÃO DE PROC. INDUSTRIAIS QUÍMICOS 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

BACHARELADOS TECNOLÓGICOS 

 ADMINISTRAÇÃO  ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA  TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA   

 ENGENHARIA QUÍMICA   
 

 
 

Empresa cadastrada em:      /     /      
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Anexo II - Plano de Trabalho - Centro de Treinamento de Combate ao Fogo 

 
1. DADOS CADASTRAIS 
 

Órgão/Entidade Proponente 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA 

C.N.P.J. 

13.941.232/0001-96 

Endereço 

 

Cidade 

SANTO AMARO 

UF 

BA 

CEP 

 

DDD/Telefone 

 

E.A 

FEDERAL 

Conta Corrente 

ÚNICA 

Banco 

001 

Agência 

 

Praça de Pagamento 

 

Nome do Responsável 

 

CPF 

 

CI/Órgão Expedidor 

 

Cargo 

 

Função 

 

Matrícula 

 
Endereço  

CEP 

 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

 
Título do Projeto   

Período de Execução 

CENTRO DE TREINAMENTO DE COMBATE AO 
FOGO 

Início 
 

Término 
 

 
Identificação do Objeto  
 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, campus de Santo Amaro 

tem estruturado e em desenvolvimento, já no 2º módulo, o Curso Técnico de Nível Médio em Segurança 

do Trabalho, na modalidade PROEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos).  

Faz parte dos recursos de apoio didático deste curso a construção de um centro de treinamento de combate 

ao fogo com todos os equipamentos e materiais necessários, não só para complementar a formação técnica dos 

estudantes, mas para que os mesmos tenham contato e experiência prática com os equipamentos de combate ao 

fogo que faz parte da disciplina Prevenção e Combate a Incêndios e Explosões do curso. 

     Este centro de treinamento deverá ser construído numa área plana com as dimensões 12 por 12 metros, 
portanto de forma quadrada, terá em seu perímetro uma base de concreto magro em forma de sapata corrida e 
seu piso revestido com brita de construção civil.  Quatro obstáculos confeccionados em chapa de aço de formas 
variadas compõem os equipamentos nos quais se coloca os elementos combustíveis, óleo diesel e gasolina ou 
álcool para serem queimados e em seguida apagados pelos estudantes e treinandos com exercício prático de 
adestramento em combate ao fogo. Estes equipamentos conhecidos como maracanã, cruz, escada e calhas 
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paralelas têm mobilidade para serem organizados no centro de treinamento de forma a facilitar ou dificultar a 
ação dos treinandos conforme seu nível de conhecimento e habilidade. Faz parte também do centro de 
treinamento um cômodo de 3 por 3 metros de dimensão para guardar os equipamentos e acessórios de combate 
ao fogo. O centro de treinamento terá um reservatório de 30 m³ de água, nas dimensões 3,1X3,1X3,1 metros e 
elevado a uma altura de 10 metros para alimentar um hidrante por gravidade, dando a pressão de 5 kgf/m² na 
saída das mangueiras que são acopladas ao hidrante. Como o centro de treinamento não tem um utilização 
contínua a água armazenada no reservatório pode ser usada em tudo campus, de acordo com seu sistema de 
distribuição, nos períodos em que não está sendo realizado treinamentos. O centro será equipado também com 
um conjunto de 16 extintores de incêndio para os exercícios de combate ao fogo, sendo 4 de água pressurizada, 
4 de CO², 4 de pó químico seco e 4 de pó químico ABC. Para os exercícios práticos os estudantes deverão usar  
roupas especiais de combate e de aproximação ao fogo, como equipamento de proteção para evitar acidentes e 
queimaduras. Oito conjuntos de combate e oito de aproximação comporão os acessórios que o centro 
disponibilizará para a realização dos treinamentos. 

 
Justificativa da Proposição  

A justificativa principal da construção e estruturação deste centro de treinamento é a necessidade 
de preparar adequadamente os estudantes nas técnicas corretas de combate a ao fogo. Os futuros 
técnicos devem, ao término do curso, estarem aptos e preparados para serem instrutores de treinamento 
de combate ao fogo nas empresas aonde irão trabalhar e somente através de treinamento práticos é que 
os mesmos estarão capacitados para o desempenho técnico e correto da profissão. Não basta somente 
o conhecimento teórico, é fundamental a prática de combate ao fogo para completar o estudo e a 
aprendizagem da disciplina Prevenção e Combate a Incêndio e Explosão. Este centro de treinamento 
equipado com os equipamentos e acessórios, ora solicitados, dará ao curso de técnico nível médio de 
segurança do trabalho do IFBA – Santo Amaro um diferencial vantajoso em relação aos demais cursos 
similares existentes não só na Bahia, mas em todo Brasil, pois, nenhum dos atualmente existentes têm 
estrutura semelhante.     

 
 

 
 

3. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

ETAPAS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO  TOTAL DA LINHA 
1 Extintores de incêndio 

de água pressurizada de 
10 l 

4 120,00 480,00 

2 Extintores de incêndio 
de CO² de 6 kg 

4 390,00 1.560,00 

3 Extintores de incêndio 
de pó químico 6 kg 

4 200,00 800,00 

4 Extintores de incêndio 
de pó químico ABC de 
6 kg 

4 550,00 2.200,00 

5 Kit com 1 mangueira 
de 1 ½”, 1 mangueira 
de 2”, chave storz 

2 270,00 540,00 

6 conexões de engate 
rápido 

4 200,00 800,00 

7 caixa para mangueira 2 150,00 300,00 
8 Esguicho regulável 

para jato sólido e 

neblina 

4 100,00 400,00 

9 Conjunto de EPI para 

aproximação ao fogo 

8 3.000,00 24.000,00 

10 Conjunto de EPI para 8 3.000,00 24.000,00 
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combate ao fogo 

11 Obstáculo – calha em 
forma de cruz 

1 2.000,00 2.000,00 

12 Obstáculo – calha em 
forma de escada 

1 2.500,00 2.500,00 

13 Obstáculo – calha em 
forma de tanque 
circular 

1 2.000,00 2.000,00 

14 Obstáculo – calha em 
forma de paralela 

2 1.000,00 2.000,00 

15 Hidrante com duas 
saídas de 1 ½” 

1 300,00 300,00 

16 Kit com diversos tipos 
de sprinklers 

1 300,00 300,00 

17 Botijão de gás 1 100,00 100,00 
18 Reservatório de 30 m³ 

de água 

1 20.000,00 20.000,00 

19 Centro de treinamento 

de 12 X 12 metros 

1 25.000,00 25.000,00 

20 Cômodo de 3 X 3 

metros 

1 10.000,00 10.000,00 

TOTAL  119.280,00 
 
 
    

4. PLANO DE APLICAÇÃO  
 

NATUREZA DA DESPESA Proponente  
 
Concedente  TOTAL (R$) 

Código  Descrição     

Despesas de Capital/ Investimentos  - - 

44.90.52 
Equipamentos e Material 

Permanente  -119.280,00 119.280,00 

 Total Geral   119.280,00 119.280,00 
 
 
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Concedente:ANO DE 2011 

 
 Cat. Econ. Agosto Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

33.90.14       
33.90.18       
33.90.30       
33.90.33       
33.90.36 

 
     

33.90.39       
44.90.52 119.280,00      
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6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1.000,00) 
 

Natureza da Despesa  Total Concedente Proponente 

Código 
Especificação 

R$ 

 

R$ 

 

 

   
 

 

 Recursos a serem investidos construção 
e estruturação do Centro de Treinamento 
de Combate a Incêndio do IFBA – 
Campus Santo Amaro 
 

 

 
 
          119.28 

 

 
 
           119.28 

 

 

 TOTAL GERAL 
119.28 119.28 

 

 
 
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1.000,00) 
 
CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO  JUNHO 

       

 
META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

  119.28    
 

 
8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à SETEC/MEC, para os efeitos 
e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional 
ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. 
                                                                                                                                     Pede Deferimento 
 
              Salvador, 30 de outubro de 2010.                                                            --------------------------------------------------
--- 
                          Local e Data                                                                                                      Proponente 
                                                                                                                                     Prof. Aurina Oliveira Santana  
                                                                                                                                        Reitora Pro Tempore IFBA 
 

 
 
9. APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE 

Aprovado 
 
            -----------------------------------------------                                                         --------------------------------------------------- 
                       Local e Data                                                                                                       Concedente 

 
 

10. EXEMPLO DO CAMPO DE TREINAMENTO 
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EXEMPLO DO CAMPO DE TREINAMENTO 
 

 
 
 
EXEMPLO DO CAMPO DE TREINAMENTO 
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Anexo III – Plano de Trabalho do Laboratório de Saúde e Ergonomia 

 
1. DADOS CADASTRAIS 
 

Órgão/Entidade Proponente 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA 

C.N.P.J. 

13.941.232/0001-96 

Endereço 

 

Cidade 

SANTO AMARO 

UF 

BA 

CEP 

 

DDD/Telefone 

 

E.A 

FEDERAL 

Conta Corrente 

ÚNICA 

Banco 

001 

Agência 

 

Praça de Pagamento 

 

Nome do Responsável 

 

CPF 

 

CI/Órgão Expedidor 

 

Cargo 

 

Função 

 

Matrícula 

 
Endereço  

CEP 

 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

 
Título do Projeto   

Período de Execução 

LABORATÓRIO DE SAÚDE E ERGONOMIA Início 
 

Término 
 

 
Identificação do Objeto  

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, campus de Santo Amaro 

tem estruturado e em desenvolvimento, já no 2º módulo, o Curso Técnico de Nível Médio em Segurança 

do Trabalho, na modalidade PROEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos).  

Faz parte dos recursos de apoio didático deste curso a estruturação de um laboratório de saúde e 

ergonomia com todos os equipamentos e materiais necessários, não só para complementar a formação teórica dos 

estudantes, mas para que os mesmos tenham contato e experiência prática com as técnicas de primeiros socorros 

que faz parte das seguintes disciplinas: 

• Ergonomia e Saúde Ocupacional;  

• Prevenção de Emergências e Primeiros Socorros, e  

• Ambiente e Doenças do Trabalho   

     Este laboratório necessita ter manequins ou bonecas próprias para treinamentos de primeiros socorros, 
macas, equipamentos e acessórios para imobilizações, equipamentos de ergonomia, dentre outros, que são 
estudados no curso e que o estudante, futuro técnico, deverá saber executar quando for requerido no seu 
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trabalho como profissional.  

   

 
Justificativa da Proposição  
 

A justificativa principal da estruturação deste laboratório é a necessidade de preparar 
adequadamente os estudantes nas técnicas corretas de primeiros socorros, de intervenções e 
abordagens corretas a acidentados ou pacientes necessitados, nas técnicas adequadas de transporte e 
condução de pessoas acidentadas que necessitem de ajuda até a chegada de socorro especializado. 
Somente com o treinamento é que estes estudantes estarão capacitados para o desempenho técnico e 
correto da profissão. Não basta somente o conhecimento teórico das técnicas de primeiros socorros, é 
importante saber aplicá-las com acerto para garantir a intervenção correta. Este laboratório equipado 
com os equipamentos, instrumentos e materiais, ora solicitados, dará ao curso de técnico nível médio de 
segurança do trabalho do IFBA – Santo Amaro um diferencial vantajoso em relação aos demais cursos 
similares existentes na Bahia, pois, nenhum dos atualmente existentes tem estrutura semelhante.     

 
 

 
3. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

ETAPAS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO  TOTAL DA LINHA 
1 MMaanneeqquuiimm  RRCCPP  

RReessuussccii  AAnnnnee,,  
ccoorrppoo  iinntteeiirroo  ccoomm  
mmoonniittoorr  
SSkkiillllGGuuiiddee  

4 5.700,00 22.800,00 

2 Kit Mini-Anne 
(tronco e cabeça) 

20 150,00 3.000,00 

3 Maca 3 300,00 900,00 
4 Kit de Primeiros 

Socorros 
4 1.345,00 

 
5.380,00 

5 Apoio para os pés com 
regulagem de altura 

4 318,00 1.272,00 

6 Apoio de punho para 
teclado 

4 43,00 172,00 

7 Apoio de punho gel 
para teclado 

4 96,00 384,00 

8 Apoio para punho com 
base para teclado 

4 51,00 204,00 

9 Tapete ergonômico 
anti-stress 

4 447,00 1.780,00 

10 Cadeira ergonômica 
com regulagem de 
assento, encosto, apoio 
para braços e pés 

3 400,00 1.200,00 

11 Suporte para fixação de 
documento para 
digitação 

5 50,00 250,00 

12 Computador Notebook 

– 8GB RAM  HG1GB 

1 3.000,00 3.000,00 

13 Data-show 1 2.500,00 2.500,00 
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14 Mesa  3 800,00 2.400,00 

15 Armários Embutidos 

com Vidro – 

Armazenamento dos 

materias 

3 5.000,00 15.000,00 

TOTAL  R$ 60.242,00 
 
 
 

4. PLANO DE APLICAÇÃO  
 

NATUREZA DA DESPESA Proponente  
 
Concedente  TOTAL (R$) 

Código  Descrição     

Despesas de Capital/ Investimentos  - - 

44.90.52 
Equipamentos e Material 

Permanente  -60.242,00 60.242,00 

 Total Geral   60.242,00 60.242,00 
 
 
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

 

Concedente: ANO DE 2011 

 
 Cat. Econ. Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

33.90.14       
33.90.18       
33.90.30       
33.90.33       
33.90.36 

 
     

33.90.39       
44.90.52 60.242,00      

 
 
 
6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1.000,00) 
 

Natureza da Despesa  Total Concedente Proponente 

Código 
Especificação 

R$ 

 

R$ 

 

 

   
 

 

 Recursos a serem investidos para a 
montagem do Laboratório de Saúde e 
Ergonomia do IFBA – Campus Santo 
Amaro 
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          60,24          60,42 
 

 TOTAL GERAL 
60,42 60,42 

 

 
 
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1.000,00) 
 
CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO  JUNHO 

       

 
META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
1/2/3  60,24    

 

 
8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à SETEC/MEC, para os efeitos 
e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional 
ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. 
                                                                                                                                     Pede Deferimento 
 
              Salvador, 30 de outubro de 2010.                                                            --------------------------------------------------
--- 
                          Local e Data                                                                                                      Proponente 
                                                                                                                                     Prof. Aurina Oliveira Santana  
                                                                                                                                        Reitora Pro Tempore IFBA 
 

 
 
9. APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE 

Aprovado 
 
            -----------------------------------------------                                                         --------------------------------------------------- 
                       Local e Data                                                                                                       Concedente 
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Anexo IV – Plano de Trabalho do Laboratório de Segurança do Trabalho 
 

1. DADOS CADASTRAIS 
 

Órgão/Entidade Proponente 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA 

C.N.P.J. 

13.941.232/0001-96 

Endereço 

 

Cidade 

SANTO AMARO 

UF 

BA 

CEP 

 

DDD/Telefone 

 

E.A 

FEDERAL 

Conta Corrente 

ÚNICA 

Banco 

001 

Agência 

 

Praça de Pagamento 

 

Nome do Responsável 

 

CPF 

 

CI/Órgão Expedidor 

 

Cargo 

 

Função 

 

Matrícula 

 
Endereço  

CEP 

 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

 
Título do Projeto   

Período de Execução 

LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Início 
 

2011.2 
 

Término 
 

2012.1 
 

 
Identificação do Objeto  

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, campus de Santo Amaro 

tem estruturado e em desenvolvimento, já no 2º módulo, o Curso Técnico de Nível Médio em Segurança 

do Trabalho, na modalidade PROEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos).  

Faz parte dos recursos de apoio didático deste curso a estruturação de um laboratório de segurança do 

trabalho com todos os equipamentos e materiais necessários, não só para complementar a formação técnica dos 

estudantes, mas para que os mesmos tenham contato e experiência prática com os instrumentos de avaliação 

ambiental que faz parte da disciplina Higiene do Trabalho do curso. 

     Este laboratório necessita ter instrumentos de avaliação dos agentes agressivos presentes nos 
ambientes de trabalho, tais como: ruído, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, 
vibrações, gases, vapores, poeiras, presença de oxigênio, nível de explosividade , dentre outros, que são 
estudados no curso e que o estudante, futuro técnico, deverá saber avaliar. Além destes equipamentos o 
Laboratório deve ter também todos os equipamentos de proteção individual que são utilizados pelos 
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trabalhadores nos diversos seguimentos do trabalho, tais como indústria, mineração, saúde, comércio varejista, 
agroindústria, construção civil, petróleo, gás, petroquímica etc. Diversos equipamentos devem compor este 
conjunto, tais como: 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 malha de aço, máscara para vapores orgânicos, máscara para vapores 
inorgânicos, luva para produtos químicos, bota de pvc, bota de borracha para trabalhos com eletricidade, luva 
para alta tensão, creme de proteção, japona térmica, protetor facial, óculos ampla visão, perneira de raspa para 
soldador, jaqueta de raspa para soldador, capacete com protetor auricular, respirador para poeiras, bota de pvc 
cano longo etc. É importante o estudante conhecer fisicamente estes equipamentos para testá-los, avaliá-los e 
para ter seu próprio conceito quanto a adaptação, conforto e técnicas de vestir e usar. 

   

 
Justificativa da Proposição  
 

A justificativa principal da estruturação deste laboratório é a necessidade de preparar 
adequadamente os estudantes nas técnicas corretas de avaliação dos agentes nocivos presentes nos 
ambientes de trabalho. Os futuros técnicos devem, ao término do curso, saberem realizar uma avaliação 
ambiental, incluindo riscos físicos, químicos e biológicos, de acordo com os padrões técnicos 
normatizados e reconhecidos cientificamente. Somente com a aparelhagem específica para as medições 
dos diversos agentes ambientais é que estes estudantes estarão capacitados para o desempenho 
técnico e correto da profissão. Não basta somente o conhecimento teórico dos riscos ambientais, é 
importante saber quantificá-los para avaliar as possíveis consequências da exposição dos trabalhadores 
aos mesmos, para poder propor as medidas de controle necessárias. Este laboratório equipado com os 
instrumentos e materiais, ora solicitados, dará ao curso de técnico nível médio de segurança do trabalho 
do IFBA – Santo Amaro um diferencial vantajoso em relação aos demais cursos similares existentes na 
Bahia, pois nenhum dos atualmente existentes têm estrutura semelhante.     

 
 

 
3. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

ETAPAS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO  TOTAL DA LINHA 
1 Detector de radiação 

ionizante 
2 4.000,00 8.000,00 

2 Detector de radiação 
ionizante com fonte 
radioativa 

2 3.500,00 7.000,00 

3 Luxímetro com célula 
interna 

2 1359,00 2.718,00 

4 Luxímetro com célula 
externa 

2 1359,00 
 

2.718,00 

5 Decibelímetro digital 2 820,00 1.640,00 
6 Audiodosímetro 2 1.900,00 3.800,00 
7 Bomba eletrônica 

detectora de gases, 
vapores com tubos 
reagentes 

2 1.900,00 3.800,00 

8 Bomba de aspiração 
manual  

2 1.837,00 3.674,00 

9 Alarme de gás 
combustível 

2 1.500,00 3.000,00 

10 Detector de Multigas 2 3.740,00 7.480,00 
11 Detector de gases 

combustíveis 
2 825,00 1.650,00 

12 Medidor de Estresse 2 1.300,00 2.600,00 
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Calórico - IBUTG 
13 Medidor de Vibrações 

– Microlog 
2 3.250,00 6.500,00 

14 Termômetro Digitais 2 900,00 1.800,00 
15 Kit de calibração 

(metano) 
2 1.000,00 2.000,00 

16 Kit de calibração 
(propano) 

2 900,00 1.800,00 

17 Aquecedor 2 600,00 1.200,00 
18 Medidor de nível de 

pressão sonora 

(instantânea) 

2 800,00 1.600,00 

19 Termo-higro-

anemômentro 

2 700,00 1.400,00 

20 Oxi-explosímetro 2 1.300,00 2.600,00 

21 Bomba de pistão 

manual 

2 900,00 1.800,00 

22 Bomba gravimétrica e 

acessórios 

2 900,00 1.800,00 

23 Calibrador de bomba 

de amostragem 

individual 

2 800,00 1.600,00 

24 Kit bomba de aspiração 

elétrica para gases – 

espaço confinado 

2 1.837,00 3.674,00 

25 Detector de gás portátil 

para 5 gases (Cl², H²S, 

CO, O² e % LEL)  

2 7.965,00 15.930,00 

26 Medidor de oxigênio 2 825,00 1.650,00 

27 Amenômetro digital 2 285,00 570,00 
 

28 Termo Higrômetro 

Digital 

2 355,00 710,00 

29 Conjunto de 

Equipamentos de 

Proteção Individual – 

Completo 

2 20.000,00 20.000,00 

30 Conjunto de 

Equipamentos e 

acessórios de 

sinalização - Completo 

2 4.000,00 4.000,00 

31 Computador Notebook 

– 8GB RAM  HG1GB 

1 3.000,00 3.000,00 
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32 Data-show 1 2.500,00 2.500,00 

33 Mesa  2 800,00 1.600,00 

34 Armários Embutidos 

com Vidro – 

Armazenamento dos 

equipamentos 

3 5.000,00 15.000,00 

 
TOTAL  

 
R$ 140.814,00 

 
 
    

4. PLANO DE APLICAÇÃO  
 

NATUREZA DA DESPESA Proponente  
 
Concedente  TOTAL (R$) 

Código  Descrição     

Despesas de Capital/ Investimentos  - - 

44.90.52 
Equipamentos e Material 

Permanente  -140.814,00 140.814,00 

 Total Geral   140.814,00 140.814,00 
 
 
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

 

Concedente: ANO DE 2011 

 
 Cat. Econ. Agosto Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

33.90.14       
33.90.18       
33.90.30       
33.90.33       
33.90.36 

 
     

33.90.39       
44.90.52 140.814,00      

 
 
 
 
6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1.000,00) 
 

Natureza da Despesa  Total Concedente Proponente 

Código 
Especificação 

R$ 

 

R$ 

 

 

   
 

 

 Recursos a serem investidos para a 
montagem do Laboratório de Segurança   
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do trabalho do IFBA – Campus Santo 
Amaro 
 

 
 
 

140,81 

 
 
 

140,81 
 

 TOTAL GERAL 
140,81 140,81 

 

 
 
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1.000,00) 
 
CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO  JUNHO 

       

 
META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
1/2/3  140,81    

 

 
8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à SETEC/MEC, para os efeitos 
e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional 
ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. 
 
                                                                                                                                     Pede Deferimento 
 
              Salvador, 16 de Novembro de 2010.                                                            -----------------------------------------------
------ 
                          Local e Data                                                                                                      Proponente 
                                                                                                                                     Prof. Aurina Oliveira Santana  
                                                                                                                                        Reitora Pro Tempore IFBA 
 

 
9. APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE 

Aprovado 
 
            -----------------------------------------------                                                         --------------------------------------------------- 
                       Local e Data                                                                                                       Concedente 
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EXEMPLO DO LABORÁTÓRIO DE SEGURANÇA 
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Anexo V - Instrumentos de Planejamento e Avaliação 
 

• Índice Individual de Interesses 
• Ficha de Auto-Avaliação 
• Ficha de Avaliação do Projeto de Disciplina 
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IFBA / CAMPUS-SANTO AMARO 
 

CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO 

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (PROEJA) 
 

MÓDULO ___ 
 

ÍNDICE INDIVIDUAL DE INTERESSES 
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IFBA / CAMPUS-SANTO AMARO 
 

CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO 

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (PROEJA) 
 

MÓDULO __ 
 

AUTO-AVALIAÇÃO 
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IFBA / CAMPUS-SANTO AMARO 
 

CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO 

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (PROEJA) 
 

MÓDULO ___ 
 

AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO DE DISCIPLINA 
 

Caro(a) aluno(a): 
 
Chegamos ao final de mais uma etapa do nosso curso, por isso é necessário 
que você preencha esta ficha, respondendo a todas as questões, assinalando 
a sua opção, a fim de que possamos, nos próximos trabalhos, amenizar as 
dificuldades e sanar as falhas, na tentativa de, cada vez mais, elevar a 
qualidade do nosso trabalho.  
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Anexo VI – Acervo Bibliográfico de SMS disponível na Biblioteca do Campus 
 

ÁREA: S.M.S. - SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇAÕ DO TRABALHO, ACIDENTE DO 
TRABALHO, SAÚDE DO TRABALHADOR, DOENÇAS OCUPACIONAIS, 
ERGONOMIA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ETC. 

 
ATUALIZADA EM: ABRIL 2011 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO / LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  QUANT. 

 
34:331(81) 

S586p 

SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do direito do trabalho. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 1999.  

5 

 
34:331(81)(094) 

C318c 

CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho: 
legislação complementar/jurisprudência. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

5 

 
34:331(81)(094)+34
2.4(81)“1988” 

S243c 
CLT Saraiva Acadêmica e Constituição Federal 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 5 

 
34:331.4 

R831s 

ROSSI, Ana Maria; PERREWÉ, Pamela L.; SAUTER, Steven (Org.). Stress e 
qualidade de vida no trabalho: perspectivas atuais da saúde ocupacional. São Paulo: 
Atlas, 2007.  

5 

 
34:331.4 

G881m 

GROTT, João Manoel. Meio ambiente do trabalho: prevenção a salvaguarda do 
trabalhador. Curitiba: Juruá, 2003.  

5 

 
34:331.4 

C837s 

COSTA, M.A.F.; COSTA, M.F.B. Segurança e saúde no trabalho: cidadania, 
competitividade e produtividade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

3 

 
34:331.4:005.6 

G944t 

GUIBERT, Arlette A. de Paula et al. Telecurso 2000 - mecânica: qualidade; 
qualidade ambiental; higiene e segurança do trabalho. Rio de Janeiro: Globo, 1996. 

10 

 
34:331.4:621.3(81)(0
94) 

S729m 

SOUZA, J.J.B.; PEREIRA, J.G. Manual de auxílio na interpretação e aplicação da 
nova NR-10: NR-10 comentada. São Paulo: Ltr, 2008. 

3 

 
34:331.4(81)(094
) 

S165l 

SALIBA, Tuffi Messias; PAGANO, Sofia C. Reis Saliba. Legislação de segurança, 
acidente do trabalho e saúde do trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2007.  

5 

 
34:331.4(81)(094
) 

S165l 

SALIBA, Tuffi Messias; PAGANO, Sofia C. Reis Saliba. Legislação de segurança, 
acidente do trabalho e saúde do trabalhador. 6. ed. São Paulo: LTr, 2009.  

5 

 
34:331.46(81) 

C837m 

COSTA, Hertz Jacinto. Manual de acidente do trabalho. 2. ed. Curitiba: Jaruá, 
2008.  

5 

 
34:331.46(81) 

C136a 

CAIRO JÚNIOR, José. O acidente do trabalho e a responsabilidade civil do 
empregador. 4. ed. São Paulo: LTr, 2008.  

5 

 
34:331.5-056.2 

B823i 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. A inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. 3 ed. Brasília: MTE, 2009. 

1 

 
342.4(81)“1988” 

B939c 

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008.  

1 

 
34:331.4 

C266s 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 
abordagem holística. São Paulo: Atlas, 2010. 

10 
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34:331.46:005.6 

O482p 

OLIVEIRA, C.L.; MINICUCCI, A. Prática da qualidade da segurança no trabalho: 
uma experiência brasileira. São Paulo: Ltr, 2002. 

10 

 
34:331.4 

B238s 

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 3 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

15 

 
34:331.4 

R696t 

RODRIGUES, Flávio Rivero. Treinamento em saúde e segurança do trabalho. São 
Paulo: Ltr, 2009. 

10 

 
34:331.4+626 

P436s 
PEREIRA, Áderson Guimarães. Segurança contra incêndios. São Paulo: Ltr, 2009. 10 

 
34:331.4:65.015.1
1 

I256e 

IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2005. 

5 

SAÚDE DO TRABALHADOR / DOENÇAS OCUPACIONAIS 

ITEM CLASSIFICAÇÃO RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  QUANT. 

 
61 

M386m 

MARTINI, A.C.T.; SILVEIRA, C.E.C. Manual de primeiros socorros. São Paulo: 
Corpus, 2007 

1 

 
34:331.4(81) 

B823c 

BRASIL. Ministério da Saúde. 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador: 
"trabalhar, sim! Adoecer, não!": coletânea de textos. Brasília: Ministério da Saúde, 
2005.  

1 

 
34:331.4(81) 

B823s 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúdes. Saúde do 
trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. (Cadernos de atenção básica. Programa 
saúde da família; 5).  

1 

 
61:331.47 

M623g 

MICHEL, Oswaldo. Guia de primeiros socorros: para cipeiros e serviços 
especializados em medicina, engenharia e segurança do trabalho. São Paulo: Ltr, 
2002. 

10 

 
61 

B496p 
BERGERON, J. David et al. Primeiros Socorros. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 5 

MEIO AMBIENTE / DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ITEM CLASSIFICAÇÃO REFERÊNCIA QUANT. 

 
504.06 

P552c 

PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, M.A.; BRUNA, G.C. (Edit.). Curso de gestão 
ambiental. Barueri/SP: Manole, 2004. 

5 

 
504  

D541e 

DIAS, Geraldo Freire. Ecopercepção: um resultado didático dos desafios 
socioambientais. São Paulo: Gaia, 2004. 

5 

 
504.05 

G666u 

GORE, Albert. Uma verdade inconveniente: o que devemos saber (e fazer) sobre o 
aquecimento global. Barueri-sp: Manole, 2006.  

5 

 
504:34(038) 

R831d 
ROSSI, Fernando. Dicionário jurídico ambiental. Curitiba: Juruá, 2008.  5 

 
504:342.4(81) 

S586d 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros Seditores, 2004.  

5 

 
504:342.4(81) 

F866c 

FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das normas 
ambientais. 3. ed. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2005.  

5 

 
504:341 

S335t 

SCHMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados 
internacionais de direito ambiental: textos essenciais ratificados pelo Brasil. 3. ed. 
Curitiba: Juruá, 2008.  

5 

 
504:34 

S676p 

SOARES, Remi Aparecida de Araújo. Proteção ambiental e desenvolvimento 
econômico: conciliação. Curitiba: Juruá, 2005.  

5 
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504:34:711.4(81) 

M357m 

MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005.  

5 

 
504:34 

F866r 

FREITAS, Nelson de; PORFIRIO Júnior,. Responsabilidade do estado em face do 
dano ambiental. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.  

5 

 
504:3 

V426m 

VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento: um resumo didático dos 
desafios socioambientais. São Paulo: Senac, 2006.  

5 

 
504:3 

A994e 

AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. 4. 
ed. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2005.  

4 

 
504  

S121c 

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2002. 

5 

 
504:34  

R586d 

RIOS, Aurélio Virgílio; IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney (Org.). O direito e o 
desenvolvimento sustentável: curso de direito ambiental. São Paulo; Brasília: 
Petrópolis; IEB, 2005.  

5 

 
504:34(81)(094) 

A636p 

ANTUNES, Paulo Bessa de. Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA: 
comentários à Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005.  

5 

 
504:34(81)(094) 

S621t 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: breves considerações 
atinentes à Lei º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  

5 

 
504:34  

S586d 

SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação: breves considerações 
atinentes à Lei º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Curitiba: Juruá, 2008.  

5 

 
504:34(81)(094) 

S113m 

SABATOVSKI, Emílio; FONTOURA, Iara P.; KLOCK, Andrea B. (Org.). Meio 
ambiente: legislação federal. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008. 

5 

 
504:34(81)(094) 

M149d 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro: legislação federal. 
16. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 

5 

 
504:3  

B874p 

BROSE, Markus (org.). O pagamento por serviços ambientais: o mercado de 
carbono promove a inclusão social. Goiânia: Ed. da UCG, 2009. 

1 

 
504:33 

S342i 

SCHLESINGER, Sergio. Indústria no Brasil: produção sustentável, consumo 
democrático. Rio de Janeiro: Fase, 2011. (Série Cadernos Temáticos, n.7) 

1 

 
504:711.4 

S586m 

SILVA, Sylvio Bandeira de Mello e (org.). Metrópoles e Desenvolvimento 
Sustentável. Salvador: ICBA, 1996. 

1 

 
504:34 

P436r 

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe (org.). Relações de Consumo: Meio ambiente. 
Caxias do Sul, RS: Educs, 2009. 

1 

 
R620.9(084.4) 

P436a 

PEREIRA, Enio Bueno et al. Atlas brasileiro de energia solar. São José Dos 
Campos: INPE, 2006. 

1 

 
 
 


