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  Introdução: riscos profissionais, avaliação e controle. Normalização e legislação. Organização. Fisiologia do trabalho.
Ergonomia. Toxicologia industrial. Ventilação industrial. Doenças do trabalho. Saneamento do meio. Proteção contra
incêndio. Comunicação. Primeiros socorros. Análise de projeto.

Ementa:

Objetivos Específicos:

Conteúdo Programático:
Introdução: riscos profissionais, avaliação e controle. Normalização e legislação. Organização. Fisiologia do trabalho.
Ergonomia. Toxicologia industrial. Ventilação industrial. Doenças do trabalho. Saneamento do meio. Proteção contra
incêndio. Comunicação. Primeiros socorros. Análise de projeto.

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas e dialogadas, nas quais os conceitos teóricos serão
apresentados aos alunos. De maneira paralela, serão avaliadas e discutidas aplicações da disciplina Segurança
do Trabalho em situações reais, com a inserção de estudos de caso (artigos científicos, trabalhos acadêmicos, etc.). Será
instigado o senso crítico dos discentes, no intuito de avaliarem as particularidades existentes e proporem melhorias e
ajustes. Serão empregados os seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro, debates, mesa redonda.
AULAS PRÁTICAS- As aulas práticas poderão incluir visitas técnicas, exercícios, estudos de caso e demais ferramentas
eventualmente necessárias para a disciplina.

Metodologia:

A avaliação da aprendizagem será feita por meio de:
- 1 prova escrita individual (P1), e
- 1 seminário (S). Todas as avaliações terão igual peso e valor (10,00 pontos).
Para aprovação direta, o discente deverá obter média parcial (MP = P1+S/2) igual ou superior a 7,0 (sete), e com
frequência regimental mínima de 75% serão automaticamente aprovados. Para aqueles que não alcançarem média parcial
igual ou superior a 7,0 (sete), haverá uma prova final (PF) que abordará todo o conteúdo ministrado da disciplina ao longo
do período letivo. A média final será calculada segundo MF= 0,5* MP + 0,5*PF. Os alunos com média igual ou superior a
5,0 (cinco) serão aprovados por nota (RN).
Obs:
(1) Alunos com frequência menor que a mínima permitida estarão automaticamente reprovados por falta (RF);
(2) Fica vedado o uso de quaisquer equipamentos tecnológicos, tais como aparelhos celulares, smartphones, utilização de
notebooks nas aulas ou em outras atividades, a não ser quando o uso de tais equipamentos seja autorizado formalmente
pelo professor;
(3) Os alunos ficam ainda obrigados a não captar "sons ou imagens" de atividades letivas sem autorização formal previa do
professor;
(4) Os artigos produzidos na disciplina, a critério do professor (com sua supervisão e autorização formal) poderão ser
submetidos posteriormente a periódicos, congressos, etc., conjuntamente com os demais autores

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:
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 BUSCHINELLI, J.T.P, ROCHA, L.E., RIGOTTO, R.L. (orgs) Isto é trabalho de gente?: vida, doença e trabalho no Brasil.
Rio de Janeiro, Vozes, 1993.
 ARAUJO, G. M.; REGAZZI, R. D. Perícia e avaliação de ruído e calor: teoria e prática. Rio de Janeiro: (s.n.), 2002.
 GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.  
 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e medicina do trabalho. 2. ed. rev. atual.
ampl. São Paulo, SP: Método, 2009.
  POLETO, Cristiano (Org.). Introdução ao gerenciamento ambiental. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2010.
 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislação/normas-
regulamentadoras-1.htm.

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 14/09/2022
Conceitos introdutórios sobre
segurança do trabalho, saúde e
meio ambiente;

02 28/09/2022
Conceitos introdutórios sobre
segurança do trabalho, saúde e
meio ambiente;

03 05/10/2022 riscos profissionais, avaliação e
controle

04 19/10/2022 Normalização e legislação

05 26/10/2022 Normalização e legislação

06 09/11/2022 Organização

07 16/11/2022 Organização

08 23/11/2022 Organização

09 30/11/2022 Fisiologia do trabalho.

10 07/12/2022 Fisiologia do trabalho.

11 14/12/2022 Ergonomia

12 21/12/2022 Proteção contra incêndio e
primeiros socorros

13 25/01/2023 Apresentação de seminários

14 01/02/2023 Apresentação seminários

15 08/02/2023 Apresentação seminários

16 15/02/2023 Prova Final
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