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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Higiene e Segurança do Trabalho  SIGLA: 8HST003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: - 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA: Legislação e normas. Iluminação. Ruído e vibração. Contaminantes 
químicos e gasosos. Sobrecarga térmica. Temperaturas baixas e ventilação. 

 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Compreender a aplicabilidade das leis e 
normas de Higiene e Segurança do Trabalho no cotidiano do setor industrial.  

 

Objetivos Específicos: 
Conhecer as normas e leis de higiene e segurança do trabalho; 
Entender a aplicação das normas e leis de higiene e segurança do trabalho na 
Engenharia de Produção; 
Conhecer e compreender os mecanismos de prevenção de acidentes, 
equipamentos de proteção e suas aplicações. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

2h 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

 

6h 2. Acidentes e doenças do trabalho 
2.1. Conceito legal; 
2.2. Benefícios da Previdência Social; 
2.3. Tipos de acidentes; 
2.4. Doenças profissionais e do trabalho; 
2.5. Comunicação de acidentes do trabalho – 
CAT; 
2.6. Investigação e análise de acidentes de 
trabalho; 
2.7. Regras básicas na investigação de acidentes 
de trabalho. 

Avaliação 
Individual 
(participação na 
aula em 
discussões) 

6h 3. Riscos ambientais 
3.1. Agentes físicos (ruído, vibração, 
temperatura, pressões anormais, umidade e 
radiações); 
3.2. Agentes químicos; 
3.3. Agentes biológicos;  

Avaliação 
individual  (Prova 
1 – todos os 
conteúdos 
estudados até item 
3.5) 
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3.4. Agentes mecânicos ou de acidentes; 
3.5. Agentes ergonômicos. 

6h 4. Equipamentos de proteção 
4.1. Equipamentos de proteção individual – EPI; 
4.2. Obrigações do empregador quanto ao EPI; 
4.3. Obrigações do empregado quanto ao EPI; 
4.4.Tipos de EPI; 
4.5. Equipamentos de proteção coletiva – EPC; 
4.6. Vantagens e desvantagens dos 
equipamentos de proteção. 

Avaliação 
Individual 
(participação na 
aula em 
discussões) 

2h 5. Mapa de risco 
5.1. Elaboração do mapa de risco; 
5.2. Responsáveis pela elaboração do mapa de 
risco. 

Avaliação 
Individual (Prova 2 
– todo o conteúdo 
estudado até 5.2) 

10h 6. Normas regulamentadoras 
6.1. NR4 – Serviços especializados em 
engenharia de segurança e em medicina do 
trabalho;  
6.2. NR5 – Comissão interna de prevenção de 
acidentes – CIPA;  
6.3. NR7 – Programa de controle médico e saúde 
ocupacional – PCMSO;  
6.4. NR9 – Programa de prevenções de riscos 
ambientais – PPRA;  
6.5. NR11 – Transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais;  
6.6. NR16 – Atividades e operações perigosas; 
6.7. NR17 – Ergonomia;  
6.8. NR20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis; 
6.9. NR23 – Proteção contra incêndios;  
6.10. NR24 – Condições sanitárias e de conforto 
nos locais de trabalho;  
6.11. NR26 – Sinalização de segurança; NR15 – 
Atividades e operações insalubres e seus 
anexos;  
6.12. NR35 – Trabalho em altura;  
6.13. NR12 – Máquinas e equipamentos. 

Avaliação 
Individual 
(participação na 
aula em 
discussões) 

4h 7. Proteção para máquinas 
7.1. Segurança de uma máquina;  
7.2. Perigo das máquinas;  
7.3. Situações de perigo;  
7.4. Situações que podem desencadear 
acidentes em máquinas; 
7.5. Medidas de segurança;  
7.6. Elementos de segurança;  
7.7. Proteções - Tipos de proteções móveis;  
7.8. Dispositivos de segurança. 

Avaliação 
individual  (Prova 
3 – todo o 
conteúdo 
estudado durante 
o semestre) 

36h CH Total Teórico-Prática – 36h  
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Metodologia Proposta:  
As aulas serão expositivas participativas, através de apresentação em power 
point, leitura e interpretação de artigos atuais no assunto e exercícios práticos. 
Horário de atendimento ao aluno: terça-feira – 15h00min às 15h40min na sala 
dos professores Ceplan/Centenário. 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 

A avaliação dos conteúdos ocorrerá de forma contínua, a partir do desempenho 
do aluno nas atividades propostas: empenho, interesse e participação nas 
aulas. Qualidade e conteúdo nas reflexões dos resumos, exercícios e provas 
(questões no formato das provas do ENADE - objetivas e subjetivas).  
Prova 1: 25%  
Prova 2: 25%  
Prova 3: 25%  
Exercícios práticos (resumos e resenhas): 25%  

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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