
 

 

 
 

Ficha 2 (variável) – Plano de Ensino 
 
 

Disciplina: Segurança e Higiene do Trabalho Código: GQ 742 

Natureza: (x) Obrigatória     (  ) Optativa (x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Ver 2020 1 
Pré-requisito: - Co-requisito: -  Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (X)ERE  
CH Total: 60 
CH semanal:  
3 horas síncrona 
5 hora e 35 min 
assícronas 

Padrão 
(PD): 60 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0 

 

 

EMENTA 
 

Conhecimento da função Higiene e Segurança no Trabalho; papel do responsável da Higiene e Segurança no 
local de trabalho; análise dos diferentes tipos de riscos; prevenção e proteção; legislação; prevenção contra 
incêndio; primeiros socorros; registros e informações; causas e custos de acidentes; metodologia para análise 
de acidentes 
 

PROGRAMA (itens das 7 unidade didática) 
 

 1 Conhecimento da função Higiene e Segurança no Trabalho: 
      Origem da área de Higiene e Segurança no Trabalho 

      Dimensões da higiene no trabalho 
      Dimensões da segurança no trabalho  
2  Papel do responsável da Higiene e Segurança No local de Trabalho: 
      Responsabilidade legal e criminal sobre acidentes no trabalho 
      Responsabilidade empregador e in eligendo  
      Responsabilidade do trabalhador 
      Ordem de serviço 
3  Análise dos diferentes tipos de riscos: 
      Riscos Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos, Riscos de acidentes. 
      Metodologia para análise de acidentes. 
      Identificação de riscos e perigos 
4  Mapa de risco 
      Causas e custos de acidentes: 
      Principais causas de acidentes do trabalho 
      Custos operacionais de acidentes no trabalho 
5  Registros e informações: 
      Comunicação de Acidente de Trabalho 
      Sistema interno de registro e informações sobre acidentes 
      Prevenção e proteção 
      Prevenção a riscos e acidentes 
      Proteção individual e coletiva 
6  Prevenção contra incêndio; 
      Tipologia de incêndios 
      Procedimentos operacionais de combate a incêndios 
      Elementos de combustão e seus tipos 
      Elementos de organização de brigadas 
7  Primeiros socorros: 
      Situações emergenciais 
      Socorro a vítima 
      Procedimentos operacionais pós-socorro 
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OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer os fundamentos e as aplicabilidades da higiene e da segurança do trabalho nos ambientes de 
produção de bens e serviços relacionando com os fundamentos da qualidade. 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
• Avaliar e analisar as condições operacionais em relação às características de segurança e higiene no 

trabalho, bem como de recomendar alternativas eficazes para melhoria contínua. 
• Propiciar ao aluno condições de reconhecer as principais causas de acidente e condições de avaliar 

os riscos mais comuns. 
• Conscientizar-se sobre riscos ambientais e profissionais. 
• Conscientizar-se sobre a necessidade de higiene do trabalho. 

 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida 100% remota.  
A carga horária total da disciplina está dividido em 7 módulos semanais de 8 horas e 35 minutos cada. Cada 
módulo corresponde a um conteúdo listado do programa. 
Cada módulo constituir-se-á  de 3 horas de atividades síncronas e 5 hora e 35 min de atividades assíncronas. 
As atividades síncronas serão realizadas via Teams e englobarão: aulas expositivas dialogadas; debates. 
As atividades assíncronas realizadas (disponibilizadas e devolvidas) via UFPR Virtual e compreenderão: 
Vídeos orientativos; Vídeos de conteúdo; Leitura de textos da literatura aplicada, textos jornalísticos e 
legislação aplicada á área; Composição de trabalhos escritos.  
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avaliação será feita por meio uma provas escritas online, um conjunto de atividades avaliativas desenvolvidas e 
entregues via UFPR Virtual como questionários, análises de textos e trabalhos em grupo. 
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