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1. Dados de Identificação do Projeto 

NOME DO CURSO: Técnico em Segurança do Trabalho 

 

COORDENAÇÃO 

COORDENADOR DO CURSO: Alcides Marangoni Júnior 

ENDEREÇO DO CURRÍCULO LATTES: http://lattes.cnpq.br/6256898958308557 

TELEFONE: (98) 3218 9135 

E-MAIL: etec.st@ifma.edu.br 

 

DADOS DA UNIDADE GESTORA 

NOME: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-DEAD/IFMA 

DIRETORA: Simone Costa Andrade dos Santos 

ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, nº 45, Monte Castelo. CEP: 65025-001. 

E- MAIL: dead@ifma.edu.br 

CONTATO: (98)32189135 

 

Resolução de Criação: nº 00/0000 de 00 de xxxxxxxx de 0000 

Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (X) 

Ajuste Curricular do Projeto Pedagógico do Curso ( ) 

Comissão Responsável pela Elaboração do PPC ou Ajuste Curricular: 

 

Presidente da Comissão: 

Profª. Drª. Carla Gomes de Faria Alves 

 

Comissão: 

Prof. Esp. Alcides Marangoni Junior 

Profª. Esp. Karin Cibelle Valente Silva Lima 

Profª. Esp. Simone Costa Andrade dos Santos 

Profª. Esp. Silvana da Silva Mitri da Costa 

Porf. Esp. Wilson Pedro Mendes Vieira 
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Prof. MSc Ernesto de Lucena Chagas 

Pedagoga Esp. Luciana Ferreira Dominici 

Pedagoga Esp. Regina Célia da Silva 

Colaboradora: 

Profª. Esp. Maria Cícera Nogueira 

 

2. Caracterização e Sistemática de Funcionamento 

Nível: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Modalidade: a distância  

Forma de Oferta: Subsequente 

Tempo de duração do Curso: 2 (dois) anos 

N° de vagas por polo: no mínimo 50 vagas  

Ano de criação do Curso: 2013 

Regime de Matrícula: Semestral 

 

3. Apresentação 

O presente Projeto Pedagógico apresenta a proposta de estruturação do Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho, no formato subsequente ao Ensino Médio, na 

Modalidade a Distância, sob responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância 

(DEAD) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). 

A Educação a Distância IFMA, vinculada aos cursos da área técnica e 

profissionalizante, no âmbito da Rede e-Tec Brasil, tem como prioridade a formação de 

profissionais técnicos de nível médio, atendendo às necessidades da região em benefício 

da sociedade, em cumprimento ao exposto no Currículo Referência Nacional. 

Assim, o presente Projeto responde ao compromisso do IFMA/DEAD em 

formar profissionais com sólida fundamentação científico-tecnológica, associada a 

conhecimentos que lhes propiciem uma formação cultural, social, política e ética, de modo 

a se tornarem cidadãos capazes de participar e influenciar na construção e na 

transformação da sociedade, bem como fomentar as atividades de pesquisa e extensão. 
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Nessa perspectiva, os formandos estarão aptos para atuar profissionalmente 

em empresas que trabalham com tecnologia de ponta e as que utilizam processos mais 

elementares, tais como nos setores industriais, portuários, de saúde e demais setores de 

prestação de serviços e de fiscalização. Serão técnicos que poderão exercer suas 

atividades de forma criativa, considerando os valores e princípios éticos do serviço público 

e valorizando o setor público como um bem comum a todo cidadão. 

Formar profissionais com habilitação em segurança do trabalho, capazes de 

desenvolver suas funções com competência, exercendo uma postura ética, aplicando 

normas de saúde e segurança que possibilitem o controle e a prevenção dos agentes 

nocivos no ambiente de trabalho, de forma a contribuir na melhoria da qualidade de vida 

dos trabalhadores e nas relações sociais e produtivas. 

4. Contextualização da EaD no IFMA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA-

MA, autarquia do Ministério da Educação, criado por meio da Lei de nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, reorganiza toda a rede federal de educação federal no País, 

composto pelas antigas escolas técnicas e CEFETs, transformando-as em Institutos em 

todo o território nacional. 

O IFMA concebe a Educação a Distância como uma alternativa de qualidade 

para aqueles que não podem ter acesso à educação presencial, por diversos motivos: 

atraso no processo de escolarização, impossibilidade física e/ou geográfica de frequentar 

a escola, mesmo à noite, pela necessidade de sobrevivência, de trabalho em horários 

alternados, pela necessidade de qualificação profissional em serviço, por estar 

desempregado, e assim por diante. Desse modo, o objetivo da EaD dentro de um 

contexto bem amplo de inclusão, é atender a uma crescente democratização do ensino. 

 Para tanto, o IFMA cria alternativas de formação técnico-profissional, em que a 

necessidade de mobilidade seja minimizada. Nesse sentido, vem institucionalizando a 

Educação a Distância (EaD) com projetos que se utilizam de outras tecnologias que 

podem diminuir dificuldades de tempo e espaço. 

Antes os cursos eram ofertados pelo NUEAD – Núcleo de Educação a 

Distância ligado ao Departamento Acadêmico de Informática – DAI. Atualmente, a 

modalidade a distância está sob a responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância 
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(DEAD), criada por portaria pela Reitoria do IFMA e vinculada a esta, com competência 

para implementar políticas e diretrizes para a Educação a Distância estabelecida no 

âmbito do Instituto. 

À DEAD cabe, além das atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho 

Superior (CONSUP) do IFMA: 

a) planejar, orientar, supervisionar e avaliar todos os programas ou atividades 

do IFMA que utilizem metodologias de Educação a Distância; 

b) assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de 

EaD, mediante articulação contínua com todos os setores do IFMA; 

c) oferecer cursos e/ou atividades formativas em educação profissional e 

tecnológica em todos os seus níveis; 

d) qualificar docentes e técnicos administrativos para atuarem em EaD. 

Portanto, por ser essa modalidade de ensino um desafio, uma necessidade da 

sociedade contemporânea, é que o IFMA/DEAD vem se inserir e assumir a missão de 

adotá-la como prática pedagógica, porém sempre buscando se alicerçar em um processo 

de ensino e de aprendizagem interativo e interdisciplinar, cujo objetivo é a 

dissociabilidade entre a teoria e a prática, de modo a formar cidadãos autônomos críticos 

e reflexivos para a sociedade. 

 

5. Concepção do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

na Modalidade a Distância 

5.1 Fundamentação Teórico-Metodológica do Curso 

O  Curso Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade de Educação a 

Distância tem como missão formar profissionais habilitados em segurança do trabalho, 

capazes de desenvolver suas funções com competência, exercendo uma postura ética, 

aplicando normas de saúde e segurança que possibilitem o controle e a prevenção dos 

agentes nocivos no ambiente de trabalho, de forma a contribuir na melhoria da qualidade 

de vida dos trabalhadores e nas relações sociais e produtivas. 
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A proposta pedagógica do curso está em conformidade com a Filosofia do 

IFMA, cujo objetivo é “contribuir para o desenvolvimento pleno das potencialidades de 

cada educando, de modo a habilitá-lo ao exercício competente e ético de uma profissão 

enquanto cidadão responsável e empreendedor”. 

 

6. Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Modalidade 

a Distância 

6.1. Justificativa 

O IFMA, como Instituição Pública Federal, cuja missão é “Promover ensino, 

pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos críticos, éticos, responsáveis, 

com uma visão holística e empreendedora, capazes de desenvolver ações sustentáveis 

de forma a atender às necessidades da sociedade” (PDI, 2009-2013), sente-se na 

responsabilidade de contribuir com o Estado com o processo de qualificação de jovens e 

adultos visando atender à demanda existente, propiciando assim a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados nos municípios e, consequentemente, possibilitando a inserção de 

profissionais qualificados no mundo do trabalho. 

No Maranhão tem-se constatado que, devido às grandes distâncias e à falta de 

disponibilidade de tempo para saírem de suas cidades, muitas pessoas deixam de ter 

acesso a cursos técnicos profissionalizantes. Considera-se este quadro elevado para os 

dias atuais, principalmente após o final da “década da educação”, quando ainda se tem 

um contingente muito significativo de jovens que não têm acesso a esses cursos. 

Entende-se que o presente projeto responde às necessidades de formação e 

qualificação profissional de pessoas que trabalham ou almejam atuar prioritariamente no 

estado do Maranhão, podendo avançar para o restante do país, atendendo às exigências 

das atuais transformações científicas e tecnológicas, recomendações no Currículo 

Referência Nacional (CRN) para a Educação Técnica Profissional de nível médio na 

modalidade a distância. 
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Dessa forma, o Curso Técnico em Segurança do Trabalho apresenta uma 

proposta curricular inovadora, que busca a integração das diversas áreas do 

conhecimento, por meio de uma metodologia interdisciplinar e contextualizada, de modo a 

atender as exigências da vida social e da competência técnica para o exercício de 

atividades laborais em apoio à prevenção de acidentes em espaços de trabalho. 

A organização do referido curso segue as diretrizes oficiais do Decreto nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a estruturação formal do projeto 

para fins de EaD. No seu texto, podemos observar: 

Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos 

pedagógicos de cursos e programas na modalidade a distância 

deverão: 

I – obedecer às diretrizes curriculares nacionais,  estabelecidas 

pelo Ministério da Educação para os respectivos níveis e 

modalidades educacionais;  

II – prever atendimento apropriado a estudantes portadores de 

necessidades especiais;  

III – explicar a concepção pedagógica dos cursos e programas a 

distância, com apresentação de:  

a) os respectivos currículos;   

b) o número de vagas proposto;  

c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações 

presenciais e avaliações a distância; e  

d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como 

estágios curriculares, defesa presencial de trabalho de 

conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, 

bem como o sistema de controle de frequência dos estudantes 

nessas atividades, quando for o caso.  

 

Vale destacar que o IFMA/DEAD percebe que a Educação a Distância 

desenvolvida por e através dele deve ser entendida como processo de formação humana 

que se organiza e desenvolve metodologicamente, diferente do modelo presencial, no 

que concerne ao tempo e ao espaço. É, pois, uma modalidade de educação que imprime 

a necessária constituição de um Projeto Pedagógico sustentado por um dado quadro 
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teórico-metodológico que irá nortear epistemologicamente todos os elementos 

constituintes e dinamizadores da prática pedagógica. 

 

6.2. Objetivos do Curso 

6.2.1. Objetivo Geral 

Formar técnico em nível médio para atuar na área de Segurança do Trabalho, 

em uma perspectiva de minimizar e/ou controlar os fatores geradores de acidentes no 

ambiente laboral, proporcionando assim maior produtividade, qualidade de vida e bem 

estar ao trabalhador. 

 

6.2.2. Objetivos Específicos 

• Capacitar profissionais quanto ao uso de estratégias e ferramentas 

administrativas voltadas para o setor público; 

• Promover uma formação que permita a adoção de uma postura crítica, 

ética e criativa no exercício profissional, valorizando o setor público 

como um bem comum a todo cidadão; 

• Qualificar profissionais para atuar no apoio administrativo em programas 

e projetos de políticas públicas; 

• Integrar a formação teórica e prática, visando ao aprimoramento das 

atividades do setor público. 

 

6.3. Público-alvo e critério de acesso 

Poderão ingressar no curso alunos que já tenham concluído o Ensino Médio ou 

equivalente, e que obtenham aprovação em processo seletivo aberto à comunidade, 

regulamentado através de edital específico. 
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6.3.1. Aptidões esperadas dos egressos 

O profissional Técnico de Segurança do Trabalho deverá ser capaz de exercer 

as principais funções inerentes ao curso que são:  

• Associar á utilização de recursos tecnológico, conhecimentos, valores éticos, estéticos 

e políticos, que encaminhem ao desenvolvimento de uma postura crítica – reflexiva 

frente a humanização do homem e do trabalho. 

• Compreender o contexto científico, cultural, tecnológico, legal, econômico, político e 

social de sua área de formação profissional; 

• Adotar postura prevencionista para evitar acidentes; 

• Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho; 

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

• Realizar Trabalho em Equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área; 

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

• Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 

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

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

• Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de 

atuação; 

• Utilizar recursos e ferramentas de informática específica da área; 

• Realizar primeiros socorros em situações de emergência; 

• Aplicar legislação nacional e internacional visando à higiene e saúde do trabalhador. 

 

 

6.3.2. Atuação profissional 

Poderão atuar profissionalmente em Empresas e nas esferas públicas Federal, 

Estadual e Municipal. 
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Os egressos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho estarão aptos a 

atuar no apoio às atividades de planejamento, organização, gestão, controle e avaliação. 

7.  Organização Curricular 

A organização curricular do Curso Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade a 

distância está estruturada em regime seriado semestral, em formato modular, sendo a 

conclusão de cada módulo condição para a continuidade dos módulos posteriores, 

devendo ser cursados integralmente para obtenção do diploma de técnico. Possui uma 

matriz curricular integralizada por disciplinas em que teórica e prática são indissociáveis e  

que se articulam permanentemente, o que implica uma prática interdisciplinar por 

entendermos que no desempenho profissional o indivíduo atua integradamente. 

Assim, as estratégias de aprendizagem deverão abranger a resolução de 

problemas e o desenvolvimento de projetos significativos para a habilitação pretendida. A 

interdisciplinaridade, como princípio pedagógico, será adotada neste curso com vistas a 

romper a fragmentação do saber e possibilitar uma visão da totalidade do conhecimento. 

Isto garante a integração dos conteúdos e também sua significação para os alunos. 

Com vistas a capacitar e ambientar os alunos ingressantes e possibilitar-lhes 

um estímulo inicial para garantir sua permanência e aprendizagem efetiva no curso 

proposto, será oferecida a disciplina Ambientação em Educação a Distância, cujo principal 

objetivo é dotar o aluno de conhecimentos necessários e básicos para um bom 

desempenho durante o curso. Nesta disciplina serão trabalhados conceitos básicos 

referentes à educação a distância, de forma a situar os alunos dentro desse processo. 

O curso deve ser desenvolvido em quatro períodos letivos, com duração de 

dois (2) anos, com carga horária total de 1.260 horas, calculada em hora-aula de 60 

minutos. Para facilitar o aprendizado, a oferta das disciplinas dar-se-á de forma 

sequenciada no semestre letivo, ou seja, será ofertada mensalmente uma disciplina por 

vez; ou eventualmente o limite de duas disciplinas por vez, garantindo o tempo certo em 

que o aluno consiga realizar seus estudos, eliminando situações de carga intensa e 

maciça de informações distintas ao mesmo tempo, conforme o quadro indicado no item a 

seguir. 
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7.1. Matriz Curricular 
MÓDULO I 

Componentes Curriculares C.H EP OD AE 

Ambientação em Educação a Distância 30 12 10 08 
Metodologia do Trabalho Científico 30 12 10 08 
Legislação e Normas 30 12 10 08 
Técnicas Educativas 30 12 10 08 
Princípios de Tecnologia Industrial 30 12 10 08 
Inglês Instrumental 30 12 10 08 
Higiene Ocupacional – Riscos Físicos 60 10 30 20 
Segurança do Trabalho 60 10 30 20 
Total do Módulo 300 92 120 88 

MÓDULO II 

Componentes Curriculares C.H EP OD AE 

Desenho Técnico 30 12 10 08 
Estatística Aplicada a Segurança do Trabalho 30 12 10 08 
Prevenção e Controle de Sinistros 45 05 20 20 
Psicologia do Trabalho 45 05 20 20 
Introdução a Informática 30 12 10 08 
Ética e Cidadania 30 12 10 08 
Português Instrumental 45 05 20 20 
Higiene Ocupacional – Riscos Biológicos e Químicos 45 05 20 20 
Total do Módulo 300 68 120 112 

MÓDULO III 

Componentes Curriculares C.H EP OD AE 

Segurança no Trânsito 30 12 10 08 
Segurança na Construção Civil 45 05 20 20 
Segurança na Área Industrial 45 05 20 20 
Prevenção de Riscos com Eletricidade 45 05 20 20 
Prevenção e Controle de Perdas 45 05 20 20 
Ergonomia 45 05 20 20 
Gestão Ambiental 45 05 20 20 
Sistema Organizacional e Sistema de Qualidade 60 10 30 20 
Total do Módulo 360 52 160 148 

MÓDULO IV 

Componentes Curriculares C.H EP OD AE 

Segurança em Siderurgia 30 12 10 08 
Segurança em Locais Confinados 30 12 10 08 
Segurança Portuária e Aquaviária 45 05 20 20 
Segurança na Agro-Indústria 30 12 10 08 
Segurança na Indústria Naval 30 12 10 08 
Empreendedorismo 30 12 10 08 
Saúde Ocupacional e Primeiros Socorros 60 10 30 20 
Seminário Temático 45 05 20 20 
Total do Módulo 300 80 120 100 

Total do Curso 1260 292 520 448 

Legenda: EP– Etapa Presencial (292h) OD- Etapa de Orientação a Distância (520h) AE – Etapa de 

Autoestudo (448h). Total: 1.260h.
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8. Proposta Metodológica 

A proposta se define a partir da mediação do processo de ensino e de 

aprendizagem interativo e interdisciplinar, cujo objetivo é a dissociabilidade entre a teoria 

e a prática, de modo a formar cidadãos autônomos, críticos e reflexivos para a sociedade. 

Nesse sentido, as disciplinas e as demais atividades são organizadas para permitir o 

estudo reflexivo e contextualizado dos conteúdos que integram os conhecimentos 

específicos da área.  

No sentido da legislação, consideraram-se para a construção da referida 

proposta, as orientações da Lei 9.934, de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional quanto à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, alterações 

propostas na Lei 11.741, de 2008; o Decreto 5.622, de 2005, que regulamenta o ensino a 

distância e o Currículo Nacional de Referência da área profissional de abrangência do 

Eixo Tecnológico: Segurança e Saúde do Trabalho da Rede Escola Técnica Aberta do 

Brasil (e-Tec).   

E com a finalidade de ampliar com qualidade a oferta dos cursos técnicos, a 

identidade destes foi consolidada, levando-se em consideração as peculiaridades das 

regiões de abrangência do curso, a capacidade física e de recursos humanos da 

Instituição e a possibilidade de parcerias com instituições congêneres públicas e privadas.  

O ensino das disciplinas apresentadas será subdividido em três etapas: 

presencial, orientação a distância e não presencial através de autoestudo. Cada uma 

destas etapas é descrita a seguir. 

 

8.1. Etapa Presencial – Tutoria 

No início das atividades do primeiro módulo haverá uma etapa presencial 

realizada com o coordenador do curso, cujo principal objetivo é oferecer um momento em 

que o aluno interagirá plenamente com esse coordenador, recebendo as orientações 

necessárias para prosseguir no curso. As demais cargas horárias serão cumpridas 

através de encontros pedagógicos que ocorreram aos fins de semana (sábado e/ou 
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domingo) com os professores formadores, conforme estabelecido no Plano de Ensino das 

Disciplinas. 

Para realizar o acompanhamento aos estudantes no decorrer das disciplinas, 

será adotado o sistema de tutoria com tutores presenciais e coordenador de polo que 

atenderão sistematicamente aos discentes, de forma individualizada ou coletiva, 

dependendo da natureza da disciplina em que estiver atuando.  

São atribuições do Coordenador de Polo: 

• Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no polo; 

• Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores presenciais no polo; 

• Acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo; 

• Gerenciar a infraestrutura do polo; 

• Relatar a situação do polo ao Coordenador do Curso e/ou ao 

Coordenador-Geral; 

• Realizar a articulação para o uso das instalações do polo de apoio 

presencial para o desenvolvimento das atividades de ensino presenciais; 

• Realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas instituições 

ofertantes e pelos diferentes cursos ofertados; 

• Elaborar relatórios de atividades no polo; 

• Elaborar relatórios de presença dos tutores e alunos nas atividades 

desenvolvidas no polo; 

• Realizar atendimento aos alunos e tutores presenciais; 

• Entregar o histórico escolar ao aluno, quando enviado pela 

Coordenadoria de Tutoria e/ou pela Coordenadoria de Curso; 

• Realizar reuniões periódicas com os tutores presenciais; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Curso; 

• Estabelecer contato permanente com a Coordenadoria de Tutoria, 

Coordenadoria de Curso e/ou Coordenadoria-Geral; 

• Atender às solicitações da Coordenadoria-Geral; 

• Desenvolver atividades nos polos presenciais; 

• Participar das atividades de capacitação e atualização, ofertadas pela 

DEAD/IFMA. 
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São atribuições do Tutor Presencial: 

• Atender os alunos no polo, em horários preestabelecidos; 

• Apoiar os professores pesquisadores nas atividades das disciplinas; 

• Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• Elaborar relatórios de regularidade dos alunos; 

• Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

• Participar das atividades presenciais; 

• Aplicar avaliações presenciais; 

• Organizar ciclos de estudos; 

• Supervisionar trabalhos práticos; 

• Realizar visitas técnicas na localidade em que atuarem; 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre professores pesquisadores, 

tutores a distância e alunos; 

• Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

• Fornecer feedback ao coordenador de polo sobre os materiais e as 

dificuldades dos alunos; 

• Acompanhar e promover o entendimento dos alunos das suas 

respectivas notas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• Possibilitar ao aluno a leitura do histórico escolar, quando enviado pela 

Coordenadoria de Curso; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Polo; 

• Participar das atividades de capacitação e atualização, ofertadas pela 

DEAD/IFMA. 

 

O desenvolvimento das atividades e aulas práticas contará com o apoio da 

tutoria presencial, segundo as recomendações do docente da disciplina. A carga horária 

presencial, bem como as atividades presenciais de cada disciplina, serão definidas em 

seus devidos planos de curso. 
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Cada tutor terá carga horária semanal de 20 horas para cada disciplina/área de 

conhecimento/turma. Assim, deverá ser atendida, mensalmente, por cada tutor presencial, 

uma média de 25 alunos. Caberá ao Coordenador de Tutoria a elaboração de uma Ficha 

de Controle de Atendimento Tutorial, para que haja um acompanhamento do processo de 

aprendizagem do discente. 

O tutor deverá manter um cadastro atualizado com o controle das atividades 

desenvolvidas individualmente pelo discente, registrando, inclusive, os encontros 

presenciais com o professor especialista. Receberá, avaliará e controlará todas as 

atividades discentes previstas no material didático e nas unidades didáticas das 

disciplinas. 

 

8.2. Etapa de Orientação a Distância 

Nesta etapa serão desenvolvidas atividades orientadas pelo professor 

pesquisador ou tutores a distância, através dos meios disponibilizados aos alunos que 

poderão ser: correio, telefone, correio eletrônico, MSN/Skype, videoaulas e 

videoconferência; 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem: será utilizado o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle como plataforma de comunicação (através de um conjunto de 

ferramentas disponibilizadas por esta plataforma, como chat, mural e fóruns de discussão) 

e de gestão de EaD. 

Os polos regionais deverão prover recursos mínimos a serem disponibilizados 

aos discentes do curso, como biblioteca para consulta local e rede de computadores com 

acesso à Internet.  

A tutoria a distância passa a ser um componente importantíssimo na 

organização e no desenvolvimento da educação a distância. Ressalte-se que o domínio 

do conteúdo é imprescindível para a função do tutor a distância, pois tem como objetivo 

precípuo o acompanhamento, a orientação e a avaliação de todo o processo de ensino e 

de aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo nos momentos de atividade 

e de estudo. 

São atribuições do Tutor a Distância: 



 

 

 20 

• Assistir os alunos nas atividades do curso; 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

• Apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso; 

• Acompanhar e avaliar as atividades do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA); 

• Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos; 

• Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

• Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

• Participar das aulas práticas em laboratório e/ou outras atividades 

obrigatórias, quando se aplicarem; 

• Corrigir as atividades e avaliações dos alunos; 

• Disponibilizar o material didático no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); 

• Participar das atividades virtuais; 

• Realizar o atendimento aos alunos, tutores presenciais e coordenadores 

de polo; 

• Revisar e avaliar o material didático da disciplina produzido pelo 

professor pesquisador; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Tutoria. 

 

A tutoria a distância realizará, quando possível, plantões de atendimento aos 

alunos através dos meios de comunicação estabelecidos (como telefone e outros meios 

eletrônicos), nos horários a serem estabelecidos pela Coordenação. Cada grupo de 25 

discentes, em média, terá um tutor a distância que os orientará em relação aos 

conteúdos. 

 

8.3. Etapa de Autoestudo – Não Presencial 

Essa etapa pode ocorrer concomitante à etapa de orientação a distância e 

corresponde a uma parte do total da carga horária das disciplinas.  Para desenvolvê-la, o 

estudante deverá dispor de pelos menos 10 (dez) horas, durante 5 (cinco) dias da 

semana no ambiente de aprendizagem virtual (MOODLE).  
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Além do tutor, o elemento mediador deste processo, na maioria das vezes, 

será o material instrucional produzido na forma escrita e compilado em fascículos 

impressos ou em mídia eletrônica, os quais constarão das unidades de ensino e seus 

objetivos, de textos para reflexão e exercícios propostos, além das atividades práticas. 

Esse material deverá ser expresso em linguagem adequada, dialógica, promotora de 

interatividade e centrada na necessidade de promover a autonomia do discente. 

Além dos fascículos, dependendo da natureza da disciplina, outras mídias 

poderão ser produzidas, desde DVDs a vídeos instrucionais, elaboração de softwares 

educacionais, que possibilitem a interação com a linguagem hipertextual, acesso e 

utilização da rede mundial de computadores (Internet – através do Moodle ou de sites da 

Web) e outras formas de integração de computadores (intranet e extranet), que viabilizem 

programas interativos de discente, professor e tutoria, facilitando a compreensão de 

temáticas mais complexas. Além disso, quando possível, os momentos presenciais serão 

utilizados como introdutórios aos conteúdos impressos (ou mídia eletrônica – CD-ROM, 

DVD, Web, etc.), orientando os alunos na maneira como interpretar e se direcionar ao 

longo de cada disciplina. 

 

9. Critérios de Aproveitamento de Estudo e Certificação de 

Conhecimentos 

9.1. Critérios de Aproveitamento de Estudo 

Poderá haver aproveitamento de estudos, desde que diretamente relacionados 

com o perfil profissional de conclusão da qualificação ou habilitação conforme o caso, de: 

• Disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no Ensino Médio; 

• Disciplinas ou módulos de Educação Profissional de nível técnico 

cursado nesta Instituição ou em outros estabelecimentos de ensino, 

desde que a certificação de conclusão não exceda a dois anos. 
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9.2. Certificação de Conhecimentos 

O aluno poderá solicitar a certificação de conhecimentos adquiridos em 

ambientes formativos, no trabalho ou em experiências vivenciadas fora do ambiente 

educacional para ser objeto de avaliação e obtenção de dispensa em disciplina(s) 

constante(s) na matriz curricular do curso.  

O processo avaliativo será de responsabilidade da Coordenação do Curso, a 

qual indicará uma comissão para realizar a aplicação de prova objetiva e/ou prática, 

conforme a natureza da disciplina objeto de certificação. 

 

10. Critérios de Avaliação 

10.1. Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação, parte integrante do processo educativo é entendida como um 

constante diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se 

seu sentido formativo e afirmando-se que ela não se constitui um momento isolado, mas 

um processo onde se avalia toda a prática educativa. 

Dentro desse entendimento, a avaliação mais formalizada, cuja finalidade é 

certificar aproveitamento do aluno por disciplina, proposta nos cursos técnicos 

subsequentes ao ensino médio da Rede e-Tec Brasil, deve-se aliar a um processo 

formativo de avaliação, possibilitando a orientação e apoio àqueles que apresentam 

maiores dificuldades para desenvolver os conhecimentos, as atitudes e habilidades 

consoantes com o planejamento próprio de cada professor formador. 

Para complementar esse processo formativo, serão estabelecidos os seguintes 

procedimentos: 

• Envolver os múltiplos aspectos da aprendizagem (saberes, habilidades, 

e/ou valores) expressos nos planos de ensino; 

• Valer-se de diferentes procedimentos e instrumentos, contemplando 

inclusive a autoavaliação do aluno, por meio do feedback com a tutoria a 

distância; 
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• Considerar autonomia do aluno nas atividades postadas no ambiente 

virtual e a frequência na tutoria presencial; 

• Divulgar previamente o cronograma de avaliação presencial e a 

distância; 

• Estabelecer critérios imparciais de avaliação; 

• Apresentar previamente, os critérios de avaliação das disciplinas aos 

alunos. 

A aprovação do estudante nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio 

da Rede e-Tec Brasil está condicionada ao cumprimento das exigências quanto à 

frequência e à aprovação nas disciplinas. 

O prazo para a integralização curricular dos requisitos para a obtenção do 

certificado de técnico em nível médio da Rede e-Tec Brasil é de (6) seis meses, contados 

a partir do término do período regular do curso. 

A frequência do aluno será aferida pela participação nas atividades presenciais 

e nas atividades do ambiente virtual. Deverá ser acompanhada e controlada pelo tutor 

presencial, que, em caso de faltas sistemáticas, buscará identificar as razões da ausência 

do aluno e submeterá à apreciação da Coordenação-Geral da Rede e-Tec Brasil. 

A aprovação do aluno nas disciplinas ocorrerá mediante atividades 

desenvolvidas no ambiente virtual e prova individual, explicadas a seguir: 

Atividades no Ambiente Virtual: Objetivam possibilitar ao aluno a articulação 

de conhecimentos de forma individual ou em grupo, sob a supervisão da tutoria a 

distância. As atividades compreendem leitura de textos, estudo dirigido, resolução de 

situações-problema, produção de textos, pesquisas, relatórios, questionários, que serão 

postados no ambiente virtual (MOODLE), e permitem a interação dos participantes por 

meio de correio eletrônico ou e-mail, chat ou bate-papo, fórum, entre outros.  

A quantidade de atividades postadas no ambiente virtual por disciplina levará 

em conta o número de semanas trabalhadas, como segue: 

 

Carga horária No de Semanas Quantidade de 

atividades por 
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semanas 

30 h 2 1 

45h 3 1 

60h 4 1 

 

Prova: Será realizada individualmente na forma presencial de acordo com o 

cronograma estabelecido em cada disciplina. Essa prova deverá conter de 10 a 20 

questões objetivas ou subjetivas.  

Avaliação nas disciplinas de Prática Profissional: A aprovação dos alunos 

nas disciplinas de prática profissional ocorrerá mediante a verificação do rendimento 

escolar expressos por 3 (três) etapas avaliativas: prova objetiva, prova prática e 

atividades no ambiente virtual, as notas obtidas nesses processos, com seus respectivos 

pesos, irão compor a média da avaliação regular. 

O processo de recuperação do aluno deverá ser efetuado em três níveis, a 

saber: 

Prova de Reposição (presencial): O aluno que não comparecer a prova 

presencial da disciplina no seu polo de origem e/ou obter nota inferior a 7 (sete) na prova 

regular deverá fazer uma prova de reposição presencial em caráter de reposição ou 

substituição àquela anteriormente realizada. Esta avaliação ocorrerá de acordo com o 

cronograma da Coordenação-Geral da Rede e-Tec Brasil. 

Será aprovado na disciplina o aluno que atingir média igual ou superior a 7 

(sete) ao final dessa etapa de reposição ou substituição. 

O aluno que obtiver média inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 3 (três), após 

avaliação de reposição, deverá submeter-se a uma Prova Final envolvendo todo o 

programa da disciplina, preferencialmente ao término de cada módulo. Ao final desse 

período de recuperação, o aluno que não lograr aprovação na avaliação final e não 

obtiver a pontuação mínima exigida para submeter-se a esse processo, poderá prosseguir 

os estudos no módulo seguinte, desde que os casos de reprovações não excedam a 50% 

(cinquenta por cento) do total da carga horária do curso até ao final do período regular do 

curso. 
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Aqueles alunos que não excederam o percentual de reprovações por módulo 

após a prova final devem prestar exame de desempenho no período de integralização 

curricular, que acontecerá em até 06 meses. Após o período regular do curso, será 

ofertado uma única vez e requerido pelo aluno à Coordenação-Geral da Rede e-Tec 

Brasil. 

 A certificação do aluno ocorrerá somente após a recuperação da(s) 

disciplina(s) pendente(s), de acordo com o período previsto. Se o aluno ultrapassar o 

percentual de reprovações por módulo e não integralizar as disciplinas objeto de 

recuperação, terá determinada a sua reprovação e consequente desligamento do curso. 

Cálculo de médias e resultados 

No decorrer dos estudos de cada disciplina, o aluno terá as seguintes notas e 

médias, em ordem de ocorrência, todas valendo de 0 (zero) a 10 (dez): 

• Média on-line: é a média obtida a partir das atividades respondidas 

diretamente no ambiente virtual, de forma “on-line” (ex.: tarefas, 

questionários, fóruns, etc). É calculada por média aritmética, dividindo o 

somatório das notas obtidas pela quantidade de atividades existentes no 

ambiente: 

 

esDeAtividadQuantidade

ividadesNotasDasAt
=eMédiaOnLin


 

• Nota presencial ou média presencial: será a maior nota entre as notas 

das avaliações presenciais, que são realizadas ao final de cada 

disciplina, de acordo com o cronograma divulgado pela Diretoria de 

Educação a Distância: 

o Prova regular: é a prova individual explicada na seção anterior; 

o Prova de reposição: O aluno que não comparecer à prova 

presencial da disciplina no seu polo de origem e/ou obtiver nota 

inferior a 7,0 (sete) na prova regular, deverá fazer uma prova de 

reposição, cuja nota, se for maior, irá substituir a prova regular. 
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• Média parcial: média ponderada obtida a partir da média on-line (com 

peso 3) e da nota presencial (com peso 7), após a realização das 

atividades on-line e das provas presenciais: 

10

7Pr3  esencial+NotaeMédiaOnLin
al=MédiaParci  

• OBSERVAÇÃO: Médias parciais maiores ou iguais a 6,7 (seis 

vírgula sete) e menores que 7,0 (sete) serão arredondadas para 

7,0 (sete). 

 

 

• Neste ponto (após a realização das atividades on-line e provas 

presenciais e apuração da média parcial), teremos os seguintes 

resultados: 

 

Avaliação da Prática Profissional  

As etapas serão calculadas da seguinte forma: 

10

733 )apráticaNotadaprov+ritax(Notadaesc+eMédiaOnLin
=alMédiaParci


 

Com as seguintes orientações: 

1ª Etapa, com peso 3 (três), será a  média online das atividades avaliadas no 

ambiente Moodle. 

2ª Etapa, prova escrita com peso 3 (três), que corresponde à primeira nota da 

avaliação regular que será desenvolvida de forma presencial pelo aluno, com base nos 

conteúdos das Unidades I e II da disciplina. 

3ª Etapa, prova prática com peso 7 (sete), que corresponde à segunda nota da 

avaliação regular que será desenvolvida de forma presencial pelo aluno e realizada ao 

final da aula prática; consiste em uma prova subjetiva, em grupo e sem consulta, 

contendo questões discursivas e/ou objetivas, com base nos conteúdos das unidades III e 

IV da disciplina e com duração de 1 (uma) hora. 

Para exemplificar, situamos alguns casos no quadro a seguir. 
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Caso Resultado 

Aluno obteve média final maior ou 
igual a 7,0 (sete) 

Aprovado por média. 

Aluno obteve média final na 
disciplina menor que 7,0 (sete) e 

maior ou igual a 3,0 (três) 

O aluno deverá submeter-se à Prova 
de recuperação. 

Aluno obteve média final menor na 
fase de recuperação que 3,0 (três) 

Neste caso o aluno não tem pontos 
suficientes para submeter-se à prova 

final e estará reprovado. 

 

• Prova final: prova presencial à qual será submetido o aluno que não 

conseguir aprovação com a média parcial. Essa prova normalmente 

envolve todo o conteúdo da disciplina e ocorre preferencialmente ao 

término de cada módulo; 

• Média final: Média final da disciplina. Há duas situações para o cálculo 

da média final: se o aluno não ficou de prova final, a média final será 

igual à média parcial. Caso o aluno tenha ficado de prova final, a média 

final será calculada pela seguinte fórmula: 

3

5,2Pr +
=

ovaFinalalMédiaParci
MédiaFinal  

Após a prova final, se o aluno obteve média final maior ou igual a 6,0 

(seis), então está aprovado. 

Após o lançamento da média final, dentro do semestre, o aluno que não lograr 

aprovação poderá prosseguir os estudos no módulo seguinte, desde que os casos de 

reprovações não excedam a 50% (cinquenta por cento) do total da carga horária do curso 

e deverá cursar as disciplinas em dependência em turmas diferentes ou através da 

Programação Especial de Estudos, no prazo máximo de 1 (um) ano. Os casos omissos 

serão dirimidos pela Comissão de Coordenadores do Programa.  

Programação Especial de Estudos 

A Programação Especial de Estudos tem o objetivo de recuperar o rendimento 

dos alunos que não cursaram a disciplina ou que ficaram reprovados nos exames finais. 

Poderá acontecer em até 6 (seis) meses, concomitante ao período regular do curso ou 

após o término deste. Por não contemplar a realização de atividades avaliativas no 

ambiente virtual de aprendizagem, a oferta envolve um regime parcial de estudos a 
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distância que compreende o desenvolvimento de atividades instrucionais, tais como: 

leitura de fascículo, texto de apoio, slides, apresentação de audioaula e resolução de 

atividades de fixação; interação no ambiente virtual por meio de fóruns de dúvidas e de 

conferência web, chat ou bate-papo. O aluno cumprirá 100% (cem por cento) do total da 

carga horária da disciplina objeto de recuperação e prestará, ao final desta, um exame de 

desempenho, com pontuação na escala de 0 (zero) a 10 (dez) na forma presencial, na 

qual deverá obter 7 (sete) como nota mínima para  sua aprovação. Caso não obtenha 

aprovação na disciplina, terá determinada a sua reprovação e consequente desligamento 

do curso. 

 

10.2. Avaliação do Material Didático 

O processo de avaliação pressupõe dimensões e níveis diferenciados, que se 

entrelaçam e se determinam formando uma rede de significações importantes para a 

redefinição das ações propostas no Projeto Político-Pedagógico do Curso. Sendo o 

material didático uma das principais vias de comunicação e estudo na EaD, visto que ele 

é utilizado enormemente pelo aluno, sua avaliação deverá ocorrer somente em 

concordância com outras dimensões e níveis do processo avaliativo. 

O discente deve apontar em que medida os materiais didáticos escritos – os 

conteúdos selecionados e trabalhados – são por ele entendidos e colaboram criticamente 

com seu fazer pedagógico. É importante que o aluno observe se o material proporciona, 

pela atitude dialógica e intersubjetiva, a construção do conhecimento. Elemento como a 

diagramação, apresentação gráfica, disposição de conteúdo também devem ser 

ressaltados na avaliação realizada pelo aluno. 

O tutor, por sua vez, deve estar atento, principalmente por meio do contato 

direto com o aluno, ao processo de compreensão do conteúdo do material acadêmico 

pelo aluno e qual sua relação com a teoria/prática. O tutor não deve também perder de 

vista os aspectos de organização gráfica e o nível dialógico entre o aluno e o autor. 

O autor, mediante os trabalhos produzidos pelo aluno e pelo relatório produzido 

pelos tutores, deve avaliar até que ponto a elaboração de seu material didático está 

colaborando na produção de conhecimentos e significação para o aluno. 
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A avaliação feita pela Coordenação-Geral da Rede E-TEC/IFMA estará atenta 

a todo esse processo apontado anteriormente, para que se proponha a revisão e/ou 

redefinição do material a cada período/disciplina ofertado pelo curso. Lembrando que todo 

o material deve antecipadamente ser avaliado pelas equipes de especialistas, isto é, 

antes de chegar ao aluno. 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho na 

Modalidade Educação a Distância, elaborado pela DEAD/IFMA, aponta critérios 

importantes na produção do fascículo (material didático) que também devem balizar a 

avaliação, os quais se explicam em seguida: 

 

 

• Os conteúdos selecionados não devem perder de vista a abordagem da 

historicidade, construção e diversidade, e devem ser ligados diretamente 

com a prática dos professores; 

• A linguagem deve garantir uma ação dialógica entre aluno (leitor) e 

professor (autor), promovendo a interatividade necessária para a etapa 

de autoestudo. 

• A autoavaliação é fundamental; portanto deve ser prevista no material 

didático; 

• Aos alunos devem ser proporcionados espaços para suas anotações, 

resumos, dúvidas, síntese; logo é necessário prever espaços em branco 

para tal; 

• A organização do conteúdo deve obedecer à estrutura e à lógica do 

texto construído pelo autor, dessa forma os elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais devem estar bem demarcados e os objetivos das 

unidades didáticas (capítulos) devem estar expressos de forma clara ao 

iniciá-los. 

• Elementos como cor, qualidade do papel e tamanho da letra, na EaD, 

devem ser considerados, tendo em vista as peculiaridades de estudo do 

aluno. 
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10.3. Avaliação do Trabalho de Tutoria 

No caso da tutoria, esta avaliação deverá apontar para dois aspectos: 

• O curso de um modo geral; e 

• O acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem. 

Quanto ao curso, deverão ser analisadas as falhas do sistema de orientação 

acadêmica; deverão ser feitas avaliações com base nas dificuldades do aluno em relação 

ao material didático, registros das críticas e observações dos alunos com os problemas 

detectados com a modalidade EaD. 

Quanto ao processo de ensino e de aprendizagem, o tutor deve: participar de 

uma educação continuada em EaD, para ter familiaridade e aprofundamento na 

modalidade; conhecer as discussões relativas à elaboração/confecção do material e, 

quando possível, delas participar, até mesmo para suprimir no aluno as possíveis 

deficiências apresentadas pelo material; colaborar com o aluno na aquisição de conceitos, 

na compreensão da teoria/prática, motivando-o a superar as dificuldades e orientando-o 

em grupo ou individualmente para tal fim; auxiliar o aluno no seu processo de ensino e de 

aprendizagem do curso para que e se afine com ele. 

O aluno avalia toda a ação da tutoria por meio de um instrumento, que 

evidencia como se deu este processo e solicita que se indiquem eventuais problemas 

bem como sugestões. Este instrumento é entregue à equipe coordenadora do curso, que 

discute coletivamente o andamento da tutoria. 

 

11. Infraestrutura e Equipamentos 

O polo de apoio presencial deve dispor de estrutura mínima para realização de 

cursos na modalidade a distância, compreendendo: 

Q
Qtde. 

Espaço físico Descrição 

0
1 

Sala da coordenação de 
polo presencial 

Com 2 conjuntos de mesa e cadeira, um 
armário, telefone fixo, computador e 

impressora. 

0
1 

Sala Multimídia 
Com equipamentos para 

videoconferência. 

0 Sala de aula Com 50 carteiras, ar condicionado, 
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1 disponibilidade para utilização de 
notebook com projetor multimídia. 

0
1 

Laboratório de Informática 
Com 25 computadores conectados à 

internet e projetor multimídia. 

0
1 

Biblioteca 
Material bibliográfico da área específica e 

afim e recursos tecnológicos. 

 

12. Recursos Humanos 

12.1. Corpo Docente 

É previsto um professor formador (aprovado em processo seletivo) para cada disciplina para 
cada disciplina. 

12.2. Corpo de Tutores 

 

É prevista, além dos professores formadores, a existência de 1 tutor a distância (aprovado em 
processo seletivo) para cada disciplina. 

É prevista, além dos professores formadores, a existência de 1 tutor presencial (aprovado em 
processo seletivo) para cada grupo de 25 tutores. 

 

12.3. Corpo técnico-administrativo para atuar na gestão da EAD 

 
Nome 

Titulação 
concluída 

Experiência 
no ensino 

técnico 

Experiência 
em EAD 

 Coordenadora-Geral do Programa Carla Gomes de Faria Alves Doutorado Sim Sim 

 Coordenador Adjunto do Programa Simone Costa Andrade dos 
Santos 

Especialização Sim Sim 

 Coordenador do Curso Alcides Marangoni Júnior Especialização Sim Sim 

Coordenadora de Tutoria  Karin Cibelle Valente da Silva 
Lima 

Especialização Sim Sim 
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13. Certificados e Diplomas 

Ao aluno que integralizar os períodos letivos organizados por disciplinas será 

conferido o Diploma de Técnico em Segurança do Trabalho, de acordo com as 

determinações legais. 
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Anexo I – Programa das Disciplinas 

Disciplina Ementa Referência 

Ambientação em 
Educação a 

Distância 

Concepções e legislação 
em EaD. Ambiente 
Virtual de Ensino-
Aprendizagem. 
Ferramentas para 
navegação e busca na 
Internet. Metodologias 
de estudo baseadas nos 
princípios de autonomia, 
interação e cooperação. 

• ALVES, J. R. .M. Educação à distância e as novas tecnologias de 
informação e aprendizagem. [S.I.:s.n], [s.d.]. Disponível em : 
http://www.engenheiro2001.org.br/programas/98/201a1.htm  

• BRASIL. Educação a distância Decreto nº 2.494, de 10 de 
fevereiro de 1998. 

• BARRETO, C.C . Material impresso como recurso educacional:  
isso é história? In__________et  al. Planejamento e Elaboração 
de Material Didático  Impresso para Educação à Distância  [ S.I.]: 
Fundação CICIERJ/Consórcio CEDERJ, 2007. 

• LEOPOLDO , L. P. Novas tecnologias na educação reflexões 
sobre a prática . Maceió: EDUFAL,2002.  

• LÉVY, P. As tecnologias da inteligência o futuro do pensamento 
na era da informática. São Paulo:34, 1993. 

• LUCENA, C.; FUKS, H. Professores e aprendizes na web: a 
educação na era da internet. Rio de Janeiro : Clube do Futuro , 
2000. 160 p. 

• MOORE, M. G., KEARSLEY, Greg. Distance education: a 
systems view. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 
1996.290 p. 

• MORAN, J.M.  Novas tecnologias e reencantamento do mundo . 
Revista Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro , v. 23, n.126, 
p.24-26, set-out. 1995. 

• Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de Ensino-
Aprendizagem. Ferramentas para navegação e busca na Internet. 
Metodologias de estudo baseadas nos princípios de autonomia, 
interação e cooperação. 

Informática Básica 

Histórico/Evolução da 
Informática. Hardware. 
Componentes básicos. 
Sistemas Operacionais. 
Softwares Aplicativos. 
Redes Locais de 
Computadores. 
Teleinformática. Internet. 
Ambientes de 
processamento. 
Segurança e Integridade 
de dados. Vírus de 
computador. Multimídia. 
Comunicação de dados. 
Aplicativos de 
produtividade. 

• MANZANO, Joao Carlos N. G. Estudo Dirigido de Windows 
Xp.Erica, 001. 

• BATTISTI, Julio. Segurança no Windows Xp. Axcel Books . Axcel 
Books, 2005. 

• SILVA, Jorge Eider F.da. Windows 2000 Professional - Serie 
Fundamental. Brasport. 2001. 

• COOPER, Brian .Como Usar a Internet. Publifolha. 2000. 

• FILHO, Ozeas Vieira Santana. Introdução À Internet. São Paulo, 
Senac, 2000. 

• ARAÚJO, Emanuel. (2006). A construção do livro: Princípios da 
técnica de editoração. 4. reimpr. Rio de Janeiro/ Brasília: Nova 
Fronteira/ Instituto Nacional do Livro. 

• BRAGA, William. Open Office - Tutorial Passo - A - Passo. ALTA 
BOOKS 

• SCHECHTER, Renato. BROFFICE.ORG 2.0 - CALC E WRITER. 
Campus, 2006. 

• COSTA, Edgard Alves. BROFFICE.ORG - DA TEORIA A 
PRATICA. BRASPORT,  2007. 

• MANZANO, Andre Luiz. ESTUDO DIRIGIDO DE MICROSOFT 
OFFICE. ERICA, 2007. 

Metodologia do 

Trabalho Científico   

 

Ciência e conhecimento. 
O surgimento da ciência. 
Definição e classificação 
da ciência. Tipos de 
conhecimento. 
Procedimentos 
Didáticos. Leitura: 
Importância, Natureza, 
tipos.  Pesquisa e 
método cientifico. 
Técnicas de pesquisa. 

 

• BACK, E.; MATTOS, G. Roteiro de linguagem técnica. São Paulo: 
FTD, 1975. 

• Novissíma gramática da língua CEGALA, Domingos Paschoal. 
portuguesa. 30. ed. São Paulo: Nacional, 1988.  

• FLÔRES, L.L.; OLIMPIO, L. M. N.; CANCELIER, N. L. Redação: o 
texto técnico/científico e o texto literário. Florianópolis: EdUFSC, 
1992.  

• LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho 
científico. São Paulo: Atlas, 1987. 

• Técnicas  de pesquisa, São Paulo, Atlas , 1986. 
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Estruturação de 
trabalhos acadêmicos. 
Projeto de pesquisa: 
Definição, tipos e 
modelos. Registro da 
Pesquisa: o artigo 
científico 

• REY, L. Planejar e redigir trabalhos científicos. São Paulo : 
Edgard Blucher, 1987.  

• SILVA, R. P.; KNIES, C.; MOTTA, M. H. Redação técnica. 2. ed. 
[s.l.] :Formação,  1975. 
 

Legislação e 
Normas 

 A Legislação e as 
normas técnicas.  
Legislações trabalhistas 
e previdenciárias.  

  
 

• BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988.  

• NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: 
história e teoria geral do direito do trabalho relações 
individuais e coletivas do trabalho. 19 ed. - São Paulo: Saraiva, 
2004.  

• MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 23 ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

• DELGADO, Mauricio Godinho; Curso de Direito do Trabalho. 
São Paulo Ed. Ltr  ,Direito do Trabalho 2008. 

• COSTA, Paulo Roberto. Normalização e legislação aplicada, 
Sistema Escola técnica Aberta do Brasil- Rede e- Tec Brasil. 

• GONÇALVES, Edwar Abreu. Apontamentos técnico-legais de 
segurança e medicina do trabalho.2.ed. São Paulo: Editora LTr, 
1995. 

 

Técnicas 
Educativas 

Técnicas de redação. 
Produção de textos. 
Relatórios e laudos 
técnicos. 
Correspondência 
básica.. 

• CAMPOS, V. F. TQC - Controle da Qualidade Total. 8. ed. Belo 
Horizonte:  Editora Desenvolvimento Gerencial; 1999.   

• CHIAVENATTO, I. Teoria Geral da Administração. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000.   

• LOURENÇO JR, A. Promovendo Resultados com o 5S; Belo 
Horizonte; Editora Desenvolvimento Gerencial, 1999.   

• RIBEIRO, H. 5S - A Base para a Qualidade Total. Salvador: Casa 
da Qualidade; 1994.   

• SILVA, J. M. 5S O Ambiente da Qualidade na Prática. 3. ed. Belo 
Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1996. 

Princípios de 
Tecnologia 
Industrial 

Processos de produção 
industrial e fluxo de 
produção. Tecnologia da 
indústria metalúrgica. 
Uso conservação e 
inspeções ferramental e 
material . Corrosão e 
aspectos da resistência 
dos materiais. 

 

• FRUTGER, A. Sinais e Símbolos. Editora Martins Fontes,1999. 

• JUNIOR, Waldemar Pacheco. Qualidade na Segurança e 
Higiene do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2000. 

• PEREIRA, Àderson, G., POPOVIC, Raphael, R., Tecnologia de 
Segurança contra Incêndios. São Paulo: Editora LTr. 

• GONÇALVES, Edwar Abreu. Apontamentos técnico-legais de 
segurança e medicina do trabalho. 2.ed. - São Paulo: Editora 
LTr, 1995.  

• FARIA, Roberto  Mendonça. Ciência, tecnologia e inovação 
para um Brasil competitivo. São Paulo: Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, 2011. 

• LAURELL, A. e NORIEGA, M. Processo de Produção e 
Saúde: Trabalho e Desgaste Operário. São Paulo: Hucitec, 
1989. 

 

Inglês Instrumental 

Ler textos, técnicos na 
área de segurança do 
trabalho, utilizando 
estratégias verbais e 
não-verbais, percebendo 
a importância da Língua 
Inglesa como veículo de 
comunicação,expressão 
e informação, tornando-
se independente. 

 

• ALLIANDRO, H. Dicionário Escolar Inglês Português. Ao livro 
Técnico, RJ,1995. 

• SILVA, Joao Antenor de C., GARRIDO, Maria Lina, BARRETO, 
Tania Pedrosa. Inglês Instrumental: Leitura e Compreensão de 
Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA. 1994. 110p. 

• TAYLOR, J. Gramática Delti da Língua Inglesa. Ao Livro 
Técnico, RJ. 1995. 

• TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa.São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

• Alves de Oliveira, Nádia. Para ler em Inglês. Desenvolvimento 
da habilidade de leitura.. Belo Horizonte: Ed. O Lutador, 2000. 

• Paiva, Vera Menezes de Oliveira. Ensino de Língua Inglesa: 
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reflexões e experiências.. 3ª ed. - Campinas: Pontes Editores, 
2005. 

Higiene 
Ocupacional – 
Riscos Físicos 

Evolução da higiene do 
trabalho. Técnicas de 
reconhecimento dos 
agentes ambientais. 
Agentes  físicos, limites 
de tolerância e medidas 
de controle.  Noções 
básicas de  
instrumentação.  
Programa de controle 
auditivo  – PCA. Estudo 
da NR 15 e seus anexos. 

   
 

• SALIBA,Tuffi Messias. Manual Prático de Avaliação e 
Controle de Calor - PPRA. São Paulo: Ed. LTr, 2004. 

• SALIBA,Tuffi Messias. Curso básico de Segurança e Higiene 
ocupacional.  2ª ed. – São Paulo: Ed. LTr, 2008. 

• BONFIN, I. P. Estudo do nível de atenção durante o 
exercício em diferentes intensidades e ambiente 
termoneutro ou quente e úmido. Dissertação. UFMG, Belo 
Horizonte: UFMG,1999. 

• BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. 
Higiene ocupacional: agentes biológicos, químicos e 
físicos. 5. ed. - São Paulo: Editora SENAC, 2010. 

• FUNDACENTRO. Riscos Físicos. São Paulo: Fundacentro, 
1997. 

•    PONZETTO, Gilberto. Mapa de riscos ambientais: NR-05. 2. 
ed.      ...São Paulo: LTr, 2007. 

 
 

Segurança do 
Trabalho  

Histórico da segurança 
do trabalho. Acidente do 
trabalho, conceitos, 
causas e consequências. 
Procedimentos legais. 
Investigação, cadastro, 
estatísticas, análise e 
custos dos acidentes. 
Medidas de proteção 
individual e coletiva. 
Estudos das normas 
regulamentadoras, NR 1, 
NR 4, NR 5 e NR 6. 
Inspeções de segurança 
e relatórios de 
segurança do trabalho. 

 
.  

• BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego: As Normas 
Regulamentadoras -NR. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/.pdf
>. Acesso em 26 fevereiro de 2014.  

• GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde  no 
Trabalho. 5.ed. - São Paulo: Editora LTr, 2011.  

• GONÇALVES, Edwar Abreu. Apontamentos técnico-legais de 
segurança e medicina do trabalho. 2.ed. - São Paulo: Editora 
LTr, 1995. 

• PONZETTO, Gilberto. Mapa de riscos ambientais: NR-05. 2. ed. 
- São Paulo: Editora LTr, 2007. 

• VEIGA, M. M.; DUARTE, F. J. C. M.; MEIRELLES, L. A.; 
GARRIGOU, A.; BALDI, I. A contaminação por agrotóxicos e 
os equipamentos de proteção individual - EPI. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, v.32, n.116,  2007. 

•   

Introdução a 
Informática 

Histórico/Evolução da 
Informática. Hardware. 
Componentes básicos. 
Sistemas Operacionais. 
Softwares Aplicativos. 
Redes Locais de 
Computadores. 
Teleinformática. Internet. 
Ambientes de 
processamento. 
Segurança e Integridade 
de dados. Vírus de 
computador. Multimídia. 
Comunicação de dados. 
Aplicativos de 
produtividades. 

• MANZANO, Joao Carlos N. G. Estudo Dirigido de Windows 
Xp.Erica, 001. 

• BATTISTI, Julio. Segurança no Windows Xp. Axcel Books . Axcel 
Books, 2005. 

• SILVA, Jorge Eider F.da. Windows 2000 Professional - Serie 
Fundamental. Brasport. 2001. 

• COOPER, Brian .Como Usar a Internet. Publifolha. 2000. 

• FILHO, Ozeas Vieira Santana. Introdução à Internet. São Paulo, 
Senac, 2000. 

• ARAÚJO, Emanuel. (2006). A construção do livro: Princípios da 
técnica de editoração. 4. reimpr. Rio de Janeiro/ Brasília: Nova 
Fronteira/ Instituto Nacional do Livro. 

• BRAGA, William. Open Office - Tutorial Passo - A - Passo. ALTA 
BOOKS 

• SCHECHTER, Renato. BROFFICE.ORG 2.0 - CALC E WRITER. 
Campus, 2006. 

• COSTA, Edgard Alves. BROFFICE.ORG - DA TEORIA A 
PRATICA. BRASPORT,  2007. 

 

Desenho Técnico 

Introdução. Material e 
instrumentos de 
desenho. Normas de 
desenho técnico. 
Escalas numéricas e 
gráficas. 

• PEREIRA, NICOLE DE CASTRO Desenho técnico [texto]. 
Curitiba: LT, 2012.   

• BACHAMANN, ALBERT. Desenho técnico / 3. Ed. 1996 

• A. Silva, C.T. Ribeiro, J. Dias, L. Sousa, “Desenho técnico 
moderno”, 8ª Ed. - Editor. Lidel, 2008. 
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Dimensionamento e 
colocação de cotas. 
Linhas. Figuras 
geométricas. Vistas 
essenciais. Cortes e 
secções. Perspectivas.  
Representação de um 
projeto. As etapas do 
desenho . Desenhos 
específicos. Mapa de 
risco.. 

• FRENCH, Tomás E. & VIERCK, Charles J. Desenho Técnico e 
Tecnologia Gráfica, 5ª Ed. – São Paulo: Editora Globo, 1995. 

• Bornancinni, J. C. M.; Petzold, N. I.; Orlandi Jr., H. Desenho 
Técnico Básico. 2ª ed. -  Sulina – RS: Vol. II, 1978. 

• HOELSCHER, R. P. Expressão Gráfica, Desenho Técnico. Rio 
de Janeiro: LTC, 1978. 

. 

Estatística aplicada 
a Segurança do 

Trabalho 

Conceitos básicos de 
estatística, medidas de 
tendência central e de 
posição, noções de 
probabilidade. 
Erro e incerteza de 
medição, distribuição 
normal padronizada. 
Erros experimentais. 
Tratamento estatístico 
de dados na segurança 
do trabalho. 

 

• COSTA, Sérgio Francisco, Introdução Ilustrada à Estatística. 4 
ed.- São Paulo: Harbra, 2005  

• DOWNING, Douglas. Estatística Aplicada, 2 ed.- Rio de Janeiro: 
Saraiva, 2002  

• STEPHAN David; KREHBILL, Timothy C.; Berenson, Markl. 
Estatística Teoria e Aplicações usando o  Microsoft Excel em 
Português. 3ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

• PARDAL, Paulo. Curso de Estatística. Rio de Janeiro: Escola de 
Engenharia da UFRJ.  

• SPIEGEL, M. Estatística. (Coleção Schaun) Livro Técnico.  

• ANDERSON, David R. et all.Estatística aplicada à 
Administração e Economia. São Paulo: Pioneira, 2002.  

 

Prevenção e 
Controle de 

Sinistros  

Teoria e propagação do 
fogo. 
Métodos de extinção  do 
fogo. Causas e classes 
de incêndio. 
Equipamentos de 
combate a incêndios e 
suas    manutenções.  
Medidas de prevenção e 
controle  incêndios. As  
brigadas de incêndios. 
Procedimentos básicos  
com planos de 
emergências.  
Estudo da NR 23. 

 
 

• BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-23: Proteção contra 
Incêndios. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_23.p
df>. Acesso em 25 fevereiro de 2014. 

 

Psicologia do 
Trabalho 

Histórico da psicologia e 
a ciência. Psicologia 
social e relações 
humanas. Psicologia do 
trabalho. Processos 
grupais. Constituição 
social do homem e 
interação social. O 
circuito  de trabalho e 
suas caracteristícas. 
Abordagem 
biopsicossocial e o 
mundo do trabalho. 
Respostas 
psicossomáticas, e a 
organização do trabalho. 
Comportamento 
defensivos e doenças 
somáticas. Relação 
entre doenças 
psicossomáticas e 
insatisfações com o 
trabalho. A relação do 
alcoolismo e do 
tabagismo com o 

 

• GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a Inteligência 
Emocional.  Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1999. 

• CARDELLA, B. Segurança no trabalho e prevenção de 
acidentes: uma abordagem holística: segurança integrada à 
missão organizacional com produtividade, qualidade, 
preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São 
Paulo: Editora Atlas. 2001. 

• WISNER, Alain,.A Inteligência no Trabalho. São Paulo: 
Fundacentro, 1993.  
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contexto do trabalho. 
Qualidade de vida no 
trabalho.. 

Ética e Cidadania 

Relação entre ética e 

cidadania. Ética e Moral. 

Ética e globalização. 

Ética e mundo do 

trabalho. Ética e 

engenharia genética. 

Ética e democracia. 

Sistema público de 

segurança do Brasil. 

Valores morais e 

relações humanas: 

preconceito, 

discriminação, 

intolerância e 

valorização da 

alteridade. 

 

 
  

• AGUIAR, Francis J. A Ética nas Empresas. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1990. 

• SA , Antonio Lopes. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 2001. 

• BOFF, L.. Saber cuidar: ética do ser humano compaixão pela 
terra. Petrópolis: Vozes, 1999. 

• DENNY, Ercílio A.. Política e estado. São Paulo: PINI, 2001. 

• GRÜN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão 
necessária. Campinas: Papirus, 1996. 

• SANCHEZ, Solange Silva. Cidadania ambiental: novos direitos 
no Brasil. São Paulo: Humanitas / USP, 2000. 

• HUMBERG, M. E. Ética na Política e na Empresa: 12 anos de 
reflexões. São Paulo: Editora CLA, 2002. 

• FISCHER, R. M. O desafio da Colaboração: práticas de 
responsabilidade social entre empresas e terceiro setor. São 
Paulo: Editora Gente, 2002. 

•  ASHLEY, P. A. (coord). Ética e Responsabilidade Social nos 
Negócios. 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

Português 
Instrumental 

Orçamento público: 
conceito, princípios e 
técnica orçamentária. 
Estudo da receita pública 
e da despesa pública: 
Lei nº 4.320/64. O 
patrimônio público: 
estudo qualitativo e 
quantitativo. Teoria de 
Contabilidade Pública. 

• ,2001.  

• .  

• .  

• .  

• , 2002. 

Higiene 
Ocupacional – 

Riscos Biológicos e 
Químicos 

Ambiente no trabalho. 
Fundamentos legais. 
Agentes químicos: 
reconhecimento da 
exposição, avaliação, 
medidas de controle e 
EPI. Agentes biológicos : 
reconhecimento da 
exposição, avaliação, 
medidas de controle e 
EPI. Estudo das NR 9 e 
15. Elaboração de PPRA 
e PCR. 

 

• SALIBA,Tuffi  Messias; CORREA, Márcia A.C. Manual Prático de 
Avaliação e Controle de Gases e Vapores – PPRA. São Paulo: 
Ed. LTr ,2002. 

• SALIBA,Tuffi Messias. Curso básico de Segurança e Higiene 
ocupacional.  2ª Ed. – São Paulo: Ed. LTr, 2008. 

• FILHO, Armando Lopes da Silva. Segurança Química – Risco 
Químico no Meio Ambiente de Trabalho. São Paulo: Editora 
LTR. 

• TORLONI, Mauricio. Programa de Proteção Respiratória – 
recomendações, seleção e uso de respiradores. São Paulo: 
Fundacentro, 1995. 

• BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. 
Higiene ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos. 
5. ed. - São Paulo: Editora SENAC, 2010.. 

• PONZETTO, Gilberto. Mapa de riscos ambientais: NR-05. 2. ed. 
São Paulo: LTr, 2007. 

 

Segurança no 
Trânsito 

Acidentes de trânsito, 
suas causas e 
estatísticas. Código 
Brasileiro de Trânsito – 
CBT Normas de 
circulação e conduta no 
trânsito e interno nas 
Empresas. Direção 
defensiva. 

 
 

• DINIZ, Eugênio P.H.; FILHO, José M.J.; SAMPAIO, Maria do 
Rosário; ...{et.al.}.Recomendações técnicas para a 
prevenção de acidentes no setor de motofrete. São Paulo: 
FUNDACENTRO, 2006. 

• DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. 
Manual de estudos de tráfego. Rio de Janeiro:  Publicação 
IPR723, 2006. 
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Sinalização de trânsito.  • BRASIL.Sinalização vertical de regulamentação / Contran-
Denatran. 2. ed. - Brasília : Contran, 2007. 

• ANDRINO, Mauro Haddad. Educar para o trânsito: uma 
prática do professor. São Paulo: Editora Kalimera, 2001. 

• MARTINS, João Pedro. A Educação de Trânsito: campanhas 
educativas nas escolas. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2007. 

• BRASIL. Código de trânsito brasileiro - CTB. In: < 
http://www.multcarpo.com.br/ctb.htm >. Acesso em:27/02/2014. 

 

 

 

Segurança na 
Construção Civil  

Estudo da NR 18, 
conceitos, fatores de 
riscos, EPI e EPC e 
medidas preventivas. 
Estudo da NR 35. 

 

• SAMPAIO, José Carlos de Arruda. NR-18 – Manual de 
Aplicação, São Paulo: PINI, 1998. 

• BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-18: Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_18.p
df>. Acesso em 28 fevereiro de 2014. 

 

Segurança na Área 
Industrial  

Estudos das Normas 
Regulamentadoras -NR, 
pertinentes ao setor 
industrial. As NR 11, NR 
12,NR 13, NR 16, NR 25 
e NR 26. Vestimentas do 
trabalhador inerentes ao 
risco exposto.  

 

• FERNANDES, Paulo S. Thiago. Montagens industriais: 
planejamento, execução e controle. 3. ed. -  São Paulo: 
Artliber, 2011. 

• .FREITAS,C.M.; PORTO, M.F.S. e MACHADO, J.M.H.,  Por uma 
análise sócio-técnica dos acidentes industriais ampliados. 
Revista Proteção, Dezembro de 1998. 

• P O RTO, M. F. S. Trabalho Industrial, Saúde e Ecologia: 
Avaliação Qualitativa de Riscos industriais em dois estudos 
de caso na indústria química. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994. 

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

• LLORY, M. Acidentes industriais: o custo do silêncio. Rio de 
Janeiro: Multimais Editorial, 1999. 

• RITZMANN, Raul, Cabos de Aço – Manual Prático. 13.ed. - Rio 
de Janeiro: Morsing, 2002. 

 

Prevenção de 
Riscos com 
Eletricidade  

Noções 

básicas de corrente 

elétrica e resistência do 

corpo humano. Riscos  

com energia elétrica e  

medidas de prevenção.. 

Equipamentos de 

proteção individual e 

coletiva utilizados na 

prevenção dos riscos 

com energia elétrica. 

Estudo da NR 10.  

 

  
 

• SOUZA, João J. Barrico ; PEREIRA, Joaquim Gomes. Manual 
de auxílio na interpretação e aplicação da nova NR-10. São 
Paulo: Editora LTr, 2005. 

• JORDÃO, Dácio de Miranda. Instalações Elétricas em 
Industrias Químicas, Petroquímicas e de Petróleo – 
Atmosferas Explosivas. 2.ed. - Rio de Janeiro: Qualitymark, 
1998. 

•    PONZETTO, Gilberto. Mapa de riscos ambientais: NR-05. 2. 
ed. -      .  São Paulo: LTr, 2007. 

•    BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-10: Segurança  em 
Instalações e Serviços em Eletricidade. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_10.p
df>. Acesso em 26 fevereiro de 2014. 

 
 
 

Prevenção e 
Controle de Perdas 

Gestão de Riscos. 
Técnicas e análises de 
riscos. APR, APT, 
HAZOP, Análise de 
Modos de Falhas e 

 

• ____. Gestão do controle de perdas. Auditoria de segurança 
utilizando o scis. São Paulo : DNV, 2000.  

• VERITAS Det Noresk. Gestão do controle de perdas. 
Administração moderna da segurança. São Paulo : DNV, 
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Efeitos – AMFE, 
WHATIF, lista de 
verificação – LF, Análise 
por Árvore de Falha – 
AAF, Análise por Árvore 
de Eventos – AAE, 
Técnica de Incidente 
Crítico – TIC, Análise 
comparativa. Inspeções 
planejadas e registro e 
análise de ocorrências. 

2000. 

• DE CICCO, Francisco. Manual sobre sistemas de gestão e 
segurança no trabalho. São Paulo : Risk Tecnologia, 1995. 

• DE CICCO, Francisco; FANTAZZINI, Mario Luiz. Técnicas 
modernas de gerência de riscos. São Paulo : IBGR, 1985.  

 

Ergonomia  

A  Ergonomia na área de 
higiene e segurança do 
Trabalho. Métodos e 
sistemas em Ergonomia  
Ergonomia e a  
prevenção de acidentes. 
Análise Ergonômica do 
Trabalho – AET.  
Estudo da NR 17 e 
anexos. 

 

• MORAES, A; MONTALVÃO, C. Ergonomia, conceitos e 
aplicações. Rio de Janeiro: Editora 2AB, 2003. 

• IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed.- São Paulo: 
Edgard Blucher, 2005. 

• IIDA, Itiro. Ergonomia – Projeto e Produção. São Paulo: Editora 
Edgard Blücher, 1990. 

• VIDAL, M. Ergonomia ou Fatores Humanos ? Programa de   
Engenharia de Produção, Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 1984. 

• VIDAL, M. C. Guia para Análise Ergonômica do Trabalho. Rio 
de Janeiro: Ed. EVC, 2003. 

• WISNER, A. A inteligência no trabalho: textos selecionados 
de ergonomia. São Paulo: FUNDACENTRO, 1994. 

 

Gestão Ambiental 

Conceito Ambiental. 
Ambiente natural e 
urbano. 
Desenvolvimento 
sustentável. 
Aquecimento global. 
Impactos ambientais. 
Responsabilidade sócio-
ambiental. Poluição 
ambiental. Gestão 
ambiental e Sistema de 
Gestão Ambiental – 
SGA. Auditorias. 
Aplicabilidade da ISO – 
14001.   

 

•  BRASIL. O Programa Nacional de Educação Ambiental. 
(ProNEA). 3. ed. - Brasília: MMA/DEA, 2005.  

•  SIQUEIRA, J.C. Ética e meio ambiente. São Paulo: Loyola, 
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• ASSMANN, H.; SUNG, J. M. Competência e sensibilidade 
solidária: educar para a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. 

• BRASIL.  Lei 9.795, de 27.04.1999. Dispõe sobre Educação 
Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental, e dá outras providências. DOU. 28.04.1999.   

• CETESB, Atendimento a Acidentes com Produtos Químicos. 
São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, 1993. 

 

Sistema 
Organizacional e 

Sistema de 
Qualidade 

 

Gestão organizacional. 

Gestão de Qualidade. O 

sistema organizacional. 

Organização do controle 

da qualidade. Sistemas 

de garantia da 

qualidade. Controle 

estatístico da qualidade. 

Estatística na promoção 

da qualidade e 

produtividade. Normas 

ISO e auditória da 

qualidade. 
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• LOBO, Renato Nogueirol. Gestão da Qualidade. São Paulo: 
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• CASAS, Alexandre Luzzilas. Qualidade Total em Serviços: 
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Atlas, 2008. 

• COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; CANUTO, Simone 
Aparecida. Administração com Qualidade. São Paulo: 
Blucher, 2010.  

Segurança em 
Siderurgia 

                            

• BRASIL. Manual de auditoria em segurança e saúde no setor   



 

 

 41 

O processo siderúrgico 

de obtenção de aço 

Fornos usados em 

siderurgia. 

Riscos ocupacionais no 

processo industrial da 

Siderurgia e no refino de 

aço.  

Estudo das NR 13 e 14. 

siderúrgico. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego-MTE., 
2002. 

•  LIMA, F. P.A.; ASSUNÇÂO, A.A. Análise dos acidentes: 
companhia de aços especiais de Itabira. Belo Horizonte: Depto. 
de Eng. de Produção/UFMG., 2002.   

• BURGESS, William A. Identificação de possíveis riscos à 
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em: 
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df>. Acesso em 28 fevereiro de 2014. 

 
 
 

Segurança em 
Locais Confinados 

Ambiente Confinado. 
Fundamentos legais. 
Riscos em locais 
confinados. 
Responsabilidades e 
treinamentos. Estudo da 
NR 33. 

 

• ABNT. NBR 14787: espaço confinado: prevenção de 
acidentes, procedimentos e medidas de proteção. Rio de 
Janeiro, 2001. 

• BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-33: segurança e saúde 
nos trabalhos em espaços confinados. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_33.p
df>. Acesso em 27 fevereiro de 2014. 

 
 

Segurança 
Portuária e 
Aquaviária  

Segurança Portuária e 
Aquaviária. Leis, Normas 
e decretos. As NR 29 e 
NR 30. Aparelhos, 
equipa-mentos e 
máquinas. Aço, suas 
propriedades, testes de 
cargas, cabos, classes, 
identificação e normas 
para o uso. Transporte e 
manipulação de cargas. 

 

• JÙNIOR, Antônio C. G. Segurança e Saúde no Trabalho 
Portuário – Manual Técnico da NR 29. Vitória: Fundacentro/ES, 
2003. 

• FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho Portuário - 
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e fixação.  Rio de Janeiro: Associação Brasileira de normas 
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• ARAÚJO, Maristela Dalbello de. Trabalhadores Portuários – 
Organização do Trabalho e Subjetividade. Vitória: Fundacentro 
/Intersindical/UFES,1999. 

 

Segurança na 
Agroindústria 

Evolução da 
Agroindústria.  
Medidas corretas e 
seguras no uso, 
manuseio, armazena-
mento e transportes de 
Agrotóxicos. 
Estudos das NR 31 e 36. 

 

• SILVA, José Antônio R. de Oliveira. A aplicabilidade das 
Normas Regulamentadoras nas Relações de Trabalho no 
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Segurança na 
Indústria Naval 

Regulamentação da 
segurança e saúde na 
indústria naval. Serviços 
em estaleiros da 
construção naval. 
Estudo da NR 34. 

 

• LLORY, M. Acidentes industriais: o custo do silêncio. Rio de 
Janeiro: Multimais Editorial, 1999. 
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Empreendedorismo 

 

O mundo do trabalho. 

Empreendedorismo e o 

empreendedor: ética no 

empreendedorismo: 

ação empreendedora. 

Perfil do empreendedor 

e autoavaliação. 

Empreendedorismo em 

segurança do trabalho. 
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Empreendedora na Educação Profissional: Capacitação a 
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Saúde Ocupacional 
e Primeiros 
Socorros 

Conceitos de saúde, 
doenças e primeiros 
socorros. 
Primeiros socorros, 
procedimentos básicos 
em primeiros socorros e 
seus aspectos legais. 
Condutas adequadas ao 
tipo de acidente. 
Prevenção e controle de 
doenças ocupacionais e 
do trabalho. Noções 
básicas de 
epidemiologia, 
microbiologia e  
toxicologia. Programa de 
controle médico e saúde 
ocupacional – PCMSO e 
estudo da NR 7.  
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