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APRESENTAÇÃO

No contexto atual, a sociedade vive em constante mudança, em decorrência do

desenvolvimento tecnológico e da emergente globalização. O homem é sujeito

desse processo na medida em que busca na educação, fonte primordial da

excelência humana subsídios concretos para o seu auto-desenvolvimento, e,

conseqüentemente, o progresso social.

O SENAI - Departamento Regional de Roraima, consubstanciado no artigo 39

da LDB no 9.394/96, Lei nº 11.741/08 e no Decreto no 5.154/04, vem propor a

reestruturação e implementação do Curso Técnico em Segurança no Trabalho, com

o propósito de formar e habilitar profissionais competentes para atuarem como

facilitadores de mudanças na área de Saúde e Segurança no Trabalho, haja vista

que esta interage com todos os seguimentos produtivos da vivência humana.

A educação enquanto processo alavancador do desenvolvimento humano, vem

proporcionar aos educandos do curso Técnico em Segurança no Trabalho,

competências essenciais para o desempenho de suas atividades laborais, visando

atender a demanda dos setores produtivos do Estado.

Jacqueline Abreu de Oliveira Vieira
Diretora interina do Centro de Formação Profissional “Prof. Alexandre Figueira

Rodrigues” – CFP
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1 JUSTIFICATIVA

Com o avanço tecnológico, considera-se inadmissível o elevado índice de

acidentes de trabalho em nosso País. Consequentemente há uma maior

necessidade de comprometimento da sociedade em relação à Saúde, Segurança e

Qualidade de vida do trabalhador.

O homem, peça principal no processo do setor produtivo, está sujeito a

inúmeros riscos de acidentes, principais causadores de enormes prejuízos que

afetam sua pessoa, a família e o progresso do país. O desafio é superar as

adversidades e estimular a empresa a manter um compromisso efetivo com a cultura

que preserva a integridade física dos trabalhadores.

Diante desta situação, o SENAI-RR como uma instituição que promove

educação profissional, busca incessantemente ofertar produtos e serviços que

estejam sintonizados com a demanda de mercado e com as necessidades da

comunidade local, uma vez que o índice de empresas que vem sendo inseridas no

mercado local é bastante significativas, assim requer a formação de profissionais

competitivos a seu tempo.

Neste contexto, justifica-se a presente proposta para reestruturação e

implementação do Curso Técnico em Segurança no Trabalho, visando garantir maior

oportunidade de estudos e empregos, bem como disponibilizar profissionais

habilitados para atender a demanda existente no Estado.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Contribuir para formação de profissionais competentes, para melhoria da

qualidade de vida do trabalhador e das condições de higiene, saúde e segurança do

local de trabalho, minimizando os índices de acidentes.

2.2 Objetivos Específicos

 Habilitar técnicos capazes de fortalecer a Segurança no Trabalho na

prevenção de acidente;

 Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que

regem a conduta do Técnico em Segurança no Trabalho;

 Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação.
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3 AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

3.1 Caracterização da Área

Caracteriza-se por ações integradas de proteção, prevenção e educação,

referentes às necessidades individuais e coletivas, visando à promoção da saúde e

segurança do trabalhador na medida em que, abrangem todas as dimensões do ser

humano, sendo desenvolvidas por meio de atividades diversificadas dentro dos

setores da construção civil, elétrico, telecomunicações, têxtil, madeireiro, hospitalar e

outros.

3.2 Demanda de Mercado

Em pesquisa realizada junto às empresas do Estado, o SENAI-RR e o

Ministério do Trabalho e Emprego, através da Delegacia Regional do Trabalho -

órgão fiscalizador local - constataram a necessidade de ofertar o Curso Técnico em

Segurança no Trabalho, devido a preocupação das mesmas em diminuir os índices

de acidentes e cumprir o que estabelece a legislação vigente.

3.3 Bases Legais

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, a

Educação Profissional passou a ser independente do ensino médio. No entanto,

seus fundamentos estão perfeitamente explicitados no Capitulo III desta mesma LDB

e Lei nº 11.741/2008, no Decreto no 5154/04, Parecer no 17/97, Resolução no

04/99, Parecer no 16/99 – CNE/CEB, Lei no 7.410/85 e Decreto no 92.530/86.

No Capitulo III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – no 9.394/96, Título

V, dedica à Educação Profissional e a considera como um fator estratégico de

mudanças de comportamento e constante atualização do homem na nova ordem

econômica mundial.

O Decreto Federal nº 5154/04, combinado com a Lei nº 11.741/2008 altera os

dispositivos da Lei no 9.394/96, para redimensionar, institucionalizar e integrar as
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ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e

adultos e da educação profissional e tecnológica.

O Parecer no 17/99 – trata da independência entre ensino médio e o ensino

técnico, permitindo ao aluno a flexibilidade na escolha de sua trajetória de Educação

Profissional, o que propicia as instituições de ensino técnico, permanente revisão e

atualização em seus currículos.

A Resolução no 04/99 – que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

educação profissional de nível técnico, proposta pelo Parecer no 16/99, estabelece

como diretriz o conjunto articulado de critérios, princípios, definições de

competências profissionais gerais de técnicos por área profissional e procedimentos

a serem observados através do Sistema de Ensino e escolas na organização e

planejamento dos cursos de nível técnico.

São princípios norteadores da Educação Profissional de nível técnico, além dos

enunciados no artigo 3o da LDB:

I – Independência e articulação com o ensino médio;

II – Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos;

III – Desenvolvimento de competências para a laborabilidade;

IV – Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização;

V – Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso;

VI – Atualização permanente dos cursos e currículos;

VII – Autonomia da escola em seu projeto pedagógico.
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4 REQUISITOS DE ACESSO

O Curso Técnico em Segurança no Trabalho, de acordo com o artigo nº 39 da

LDB no 9.394/96, permite acesso ao aluno que esteja cursando ou já tenha

concluído o ensino médio, desde que este se submeta ao processo seletivo,

assegurado pelo edital de seleção.

Para ingresso no Curso Técnico em Segurança no Trabalho é necessário:
 Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo, exceto quando o curso for

direcionado ao PRONATEC, em que o candidato deve estar cursando o Ensino

Médio;

 Idade Mínima: 18 anos completos no ato da matrícula;

 Aprovação no Processo de Seleção.

4.1 Documentos Necessários para Matrícula:

 Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);

 Comprovante de quitação com o serviço militar (original e cópia);

 Carteira de Identidade (original e cópia);

 1 foto 3x4;

 Comprovante de pagamento de matricula;

 Comprovante de Escolaridade do Ensino Médio para quem já tiver concluído

ou Declaração de Matrícula no ensino Médio para quem esteja cursando.
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5 COMPETÊNCIAS GERAIS

As competências gerais a ser desenvolvida no decorrer do Curso Técnico em

Segurança no Trabalho, são:

 Identificar os determinantes e condicionantes ao ambiente, saúde e

segurança;

 Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho;

 Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de

qualidade;

 Realizar o trabalho em equipe, correlacionando o conhecimento de várias

disciplinas, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área;

 Aplicar normas de biossegurança;

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

 Interpretar e aplicar legislação referente saúde e segurança no trabalho;

 Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não

renováveis de preservação do meio ambiente;
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6 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Ao concluir o Curso Técnico em Segurança no Trabalho, o educando deverá

está envolvido com o meio social e profissional, desenvolvendo as competências

específicas da habilitação que o levam a:

 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa;

 Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais

modificações nos equipamentos e seleções;

 Inspecionar os postos de combate a incêndio;

 Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios com

propostas de reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndio e

outras medidas de segurança;

 Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições laborais, visando

identificar suas causas e propor providências cabíveis;

 Registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e

elaborar estatísticas de acidentes;

 Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate a

incêndio e demais medidas de prevenção de acidentes;

 Coordenar a publicação de matéria sobre Segurança no Trabalho,

preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos;

 Participar de reuniões sobre Segurança no Trabalho, fornecendo

informações, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de

segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente;

 Realizar treinamento ao grupo de trabalho da empresa, observando a

categoria de cada grupo.
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7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Segurança no Trabalho será desenvolvido em três etapas,

sem saídas intermediarias.

7.1 Etapa I

 Aplicar corretamente técnicas de reanimação cardiorrespiratória;

 Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e

equipamentos;

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

 Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não-

renováveis de preservação do meio ambiente;

 Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho;

 Elaborar relatórios de atividades e outras ocorrências do campo de trabalho;

 Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação;

 Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do

campo de atuação;

 Identificar os locais para instalações de extintores identificados no projeto;

 Conhecer mecanismos para investir em negócio próprio;

 Elaborar gráficos estatísticos de acidentes do trabalho.

7.2 Etapa II

 Instruir alunos na execução das práticas operacionais específicas,

orientando-os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos e

aparelhos, para habilitá-los ao desempenho de uma ocupação;

 Comunicar os resultados de suas inspeções elaborando relatórios, com

propostas de reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndio e

outras medidas de segurança;

 Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate a

incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes;
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 Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral de

qualidade;

 Aplicar normas de biossegurança;

 Interpretar e aplicar legislação referente ao direito do usuário;

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho;

 Realizar primeiros socorros em situações de emergência;

 Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua

manutenção.

7.3 Etapa III

 Planejar e executar programas e projetos de análise de riscos,

estabelecendo metas, cronogramas, custos e procedimentos de avaliação;

 Aplicar recursos expressivos das diferentes linguagens de comunicação de

acordo com as condições;

 Elaborar programas para realizar treinamento específico sobre segurança do

trabalho;

 Exercer liderança no processo de atendimento a segurança do trabalho;

 Analisar as conseqüências dos riscos, principalmente, no que diz respeito a

saúde do trabalhador;

 Realizar investigação e analise de acidentes;

 Tratar situações de emergências minimizando perdas, tanto pessoal quanto

material.
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8 ITINERÁRIO FORMATIVO

ETAPA I – 480H

Empreendedorismo – 40

Qualidade em Serviços – 40

Educação Ambiental e Higiene no

Trabalho – 40

 Informática Aplicada a Redação

Oficial e Atualização Gramatical – 80

Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais - PPRA – 60

Estudo das Normas

Regulamentadoras - 80

Primeiros Socorros Prevenção e

Combate a Incêndio/EPI/EPC – 40

 Inspeção de Segurança,

Investigação e Análise de Acidentes

– 40

Leitura e Interpretação de desenho

técnico - 60

ETAPA II – 360H

 Técnicas de Treinamento – 40

 Psicologia e Ética no Trabalho – 60

 Segurança no Trabalho -100

 Tecnologia e Prevenção de Combate

a Sinistro -60

 Prevenção e Controle de Perdas -60

 Sociologia Aplicada ao Trabalho -40

ETAPA III– 360H

 Planejamento e Gestão a SST – 60

 Direito do Trabalho – 60

 Comunicação e Marketing – 40

 Negociação de Conflitos – 40

 Princípios de Tecnologia e

Processo – 60

 Epidemiologia – 40

 Toxicologia - 60

CARGA HORÁRIA TEÓRICA/
PRÁTICA - 1200h

+
ESTÁGIO SUPERVISIONADO -

300 h
=

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO
TRABALHO – 1500h

Figura 1 - Itinerário Formativo
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9 MATRIZ CURRICULAR

A matriz proposta para o curso Técnico em Segurança no Trabalho atende as

prerrogativas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9.394/96 e Lei nº

11.741/2008, Decreto 5.154/04, Parecer no 16/99 – CNE – CEB e Resolução no

04/99 – CNE – CEB, oferecendo a certificação profissional ao término das etapas

constantes e especificadas na matriz curricular do curso.

COMPONENTE CURRICULAR ETAPA I ETAPA II ETAPAIII

 Empreendedorismo 40

 Qualidade em Serviços 40

 Educação Ambiental e Higiene no

Trabalho
40

 Informática Aplicada a Redação

Oficial e Atualização Gramatical
80

 Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais - PPRA
60

 Estudo das Normas

Regulamentadoras
80

 Primeiros Socorros Prevenção e

Combate a Incêndio/EPI/EPC
40

 Inspeção de Segurança, Investigação

e Análise de Acidentes.
40

 Leitura e Interpretação de desenho

técnico
60

 Técnicas de Treinamento 40

 Psicologia e Ética no Trabalho 60

 Segurança no Trabalho 100

 Tecnologia e Prevenção de Combate

a Sinistro
60

 Prevenção e Controle de Perdas 60
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 Sociologia Aplicada ao Trabalho 40

 Planejamento e Gestão a SST 60

 Direito do Trabalho 60

 Comunicação e Marketing 40

 Negociação de Conflitos 40

 Princípios de Tecnologia e Processo 60

 Epidemiologia 40

 Toxicologia 60

1. SUB TOTAL ETAPA I + II + III 480H 360H 360H

TOTAL ETAPA I + II + III 1.200H

TOTAL DA CARGA HORÁRIA
ETAPA

I
ETAPA

II
ETAPA

III

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 100H 100H 100H

ETAPA I + II + III 480H 360H 360H

SUB TOTAL ETAPA I+II+III + ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

580H 460H 460H

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.500H
Tabela 1 - Matriz curricular

Observação: As três etapas mais os estágios formarão o Técnico em Segurança no

Trabalho.
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10 ORGANIZAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES

CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES
BASES

TECNOLÓGICAS

 Conhecer os

conceitos de

empreendedorismo;

 Despertar para

importância do seu sonho

de vida;

 Conhecer as

características do

comportamento

empreendedor;

 Conhecer conceitos e

modelos de planos de

negócios;

 Conhecer sobre

custos;

 Aprender a achar o

preço de venda de um

produto;

 Ter percepção para

atuar como

empreendedor em suas

atividades;

 Idealizar

oportunidades de

negócios;

 Identificar um plano

de negócio;

 Saber calcular os

custos de uma

empresa;

 Saber calcular o

preço de venda de um

produto;

 Saber identificar os

componentes da receita

e da despesa de uma

 Iniciação ao

Empreendedorismo:

 Conceitos;

 A importância do

sonho;

 Características do

comportamento

Empreendedor;

 Plano de Negócio;

 Definição e modelo;

 Estudo de Custos;

 Definição;

 Tipos;

 Formulas e cálculos
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 Adquirir

conhecimentos para

calcular a despesa e

receita da empresa;

 Adquirir

conhecimentos para

calcular os pontos de

equilíbrio operacional e

financeiro;

 Conhecer o que é e

para que serve o capital

de giro;

 Ter conhecimento

para utilizar o fluxo de

caixa.

empresa;

 Identificar as

necessidades de capital

de giro para empresa;

 Utilizar o fluxo de

caixa como ferramenta

para registro das

operações da empresa.

dos custos;

 Preço de venda;

 Receita x despesa;

 Ponto de equilíbrio

operacional e financeiro;

 Capital de giro;

 Fluxo de caixa;

 Desenvolver um

tema para o plano de

negócios.

Tabela 2 – Componente Curricular: Empreendedorismo

Bibliografia Recomendada:
 DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. 1a Edição São Paulo: Cultura,

1999.

 GERBER, Michael E. O Mito do Empreendedor. Editora Saraiva, 2a Ed. São

Paulo, 1990.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Qualidade em Serviços

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer o conceito

de qualidade;

 Definir a qualidade

total e seus objetivos;

 Definir estratégias

com vistas ao alcance

da qualidade total;

 Planejar os

processos necessários

para que a sucessão e

inter-relações

necessárias destes

processos sejam

planejadas e

controladas para

assegurar a operação

efetiva dos mesmos;

 Definir o que é

produtividade;

 Conceituar

competitividade;

 Definir o que é

Qualidade, sob os

diversos pontos de vista

possível;

 Capacidade de

alcançar a qualidade;

 Aplicar e fazer cumprir

todos os processos para

efetivação da Qualidade

na instituição;

 Definir processos

adequados, realizando a

aplicação de forma a

possibilitar que o

resultado seja satisfatório;

 Desenvolver QT na

empresa;

 Saber como

desenvolver programas

de qualidade,

produtividade e

competitividade bem

 O que é Qualidade?

 Ênfase na

Qualidade;

 Responsabilidade da

Gerencia com o

progresso da Qualidade;

 Planejamento da

realização do Produto;

 Qualidade e

melhoria contínua;

 Qualidade Total:

- O Programa dos 5’s.

 Técnicas de

Qualidade Total:

- Benchmarking;

- Terceirização;

- Redução de ciclos de

tempo.

 A vantagem

competitiva através da
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 Conhecer as Normas

ISO.

sucedidas;

 Capacidade de

adequar a empresa às

Normas ISO, obtendo

certificação de acordo

com o tipo de empresa.

qualidade;

 Ênfase na

competitividade;

 Normas ISO;

 Certificações:

- ISO 9000;

- ISO 14000.
Tabela 3 – Componente Curricular: Qualidades em Serviços

Bibliografia Recomendada:
 OLIVEIRA, José Arimatéia Soares, Coordenador. Fique D - OLHO na

Qualidade. Ed. Sebrae, Brasília-1997.

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos. Ed. Campus. Rio

de Janeiro. 1999.

 Programa 5`s. Preparação do Ambiente para a Qualidade Total.  FIAP 5’s –

Base para Implantação da Qualidade. SENAI. São Paulo.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Ambiental e Higiene no Trabalho

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Caracterizar os

sistemas e ecossistemas,

os elementos que os

compõem;

 Identificar e

caracterizar as grandezas

envolvidas nos processos

naturais de conservação;

 Distinguir e comparar

os principais

ecossistemas brasileiros;

 Conhecer as bacias

hidrográficas do Brasil,

identificando e avaliando

os elementos que

compõem o Meio;

 Definir as condições

de materiais e humanas

necessárias para

implantação do serviço de

saúde e higiene;

 Elaborar e aplicar

 Correlacionar entre

si os elementos

componentes dos

sistemas e

ecossistemas;

 Utilizar

propriedades físicas e

químicas envolvidas

nos processos naturais

de conservação;

 Conhecer fauna e

flora das áreas de

conservação e

preservação ambiental,

e das áreas de risco;

 Interpretar e avaliar

dados qualitativos e

quantitativos

relacionado à qualidade

ambiental dos recursos

hídricos e sua

classificação segundo

as normas brasileiras.

 Histórico sobre a

questão ambiental:

evolução conceitual;

 Principais conceitos:

- Espécie

- População

- Comunidade

- Ecossistemas

 Educação Ambiental:

noções preliminares;

 Institucionalização da

E. A.

- Clube de Roma

(1968)

- Conferência de

Estocolmo (1972)

- Programa das Nações

unidas para o Meio

Ambiente (PNUMA)

- Relatório Brundtland

(1983)

- ECO – 92 (1992)

- Rio + 5 (1997)
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formas de serviços sobre

segurança e medicina do

trabalho;

 Correlacionar a

qualidade da água com a

vida aquática;

 Identificar os

parâmetros de qualidade

ambiental dos solos e do

ar.

 Aplicar as

diferentes metodologias

de amostragem do

solo;

 Integralizar o

sist6ema de gestão de

saúde com outros

segmentos;

 Coordenar os

trabalho do setor de

segmentação do

trabalho;

 Verificar a eficácia

do sistema de saúde e

higiene do trabalho.

 Evolução de conceitos

em E. A;

 Problemas ambientais

globais:

- Buraco na camada de

ozônio

- Efeito estufa

- Chuva ácida

- Desmatamento

- Explosão demográfica

 Problemas ambientais

do Brasil;

 Impactos ambientais

da região Norte;

 Atividades

empresariais e o meio

ambiente;

 Análise de risco

- higiene segurança e

medicina do trabalho;

- introdução e evolução

da higiene industrial;

 Agentes físicos:

- temperaturas

estremas;

- ruído;

- pressões anormais;
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- radiações ionizantes e

não ionizantes;

- vibração;

- iluminação;

 Agentes químicos:

- Gases;

- Vapores orgânicos;

- Aeodispersóides;

- Poieras;

- Fumos metálicos;

 Agentes biológicos :

- Vírus;

- Bactérias;

- Fungos;

- Bacilos;

- Parasitas;

 Técnicas de uso de

equipamentos de

medição:

- Laboratório;

- Estudo da NR 15;

- Insalubridade;

- Periculosidade;

- Saneamento

ambiental;

- Resíduos industrial.
Tabela 4 – Componente Curricular: Educação Ambiental e Higiene no Trabalho
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Bibliografia Recomendada:
 CMMAD. Comissão mundial para o Meio e Desenvolvimento (Relatório

Brundland). Nosso futuro comum, FGV, RJ, 1998.

 Ministério da Educação. Educação Profissional, referências curriculares

nacionais da educação profissional de nível técnico.

 WWF. Fundo Mundial para a educação ambiental, caminhos e

desenvolvimento. Brasília, 2000.

 SALIBA, Tuffi Massias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São

Paulo: LTr, 2004.

 SENAI/MG. Saúde Segurança e Higiene do Trabalho-2004.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Informática Aplicada à Redação Oficial e

Atualização Gramatical

CARGA HORÁRIA: 80 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Organizar atividades

de entrada e saída de

dados de sistemas de

informação;

 Operar programas

de aplicação a partir da

avaliação das

necessidades do

usuário;

 Utilizar as ferra-

mentas e recursos em

atividades de

configuração,

manipulação de

arquivos, segurança e

outras;

 Selecionar o

aplicativo de acordo com

as necessidades do

usuário;

 Conhecer o

 Utilizar

adequadamente os

recursos de software

dos computadores;

 Efetuar

configurações no

software aplicativos;

 Identificar e utilizar

adequadamente os

principais softwares

aplicativos;

 Redigir os diversos

tipos de

correspondências,

utilizando as

orientações recebidas.

 Aplicar

corretamente os

pronomes adequados a

cada tipo de

correspondências;

 Operação e

configuração de programas

de computadores

(planilhas, gerenciadores

de banco de dados e

processadores gráficos de

texto);

 Técnicas de

desenvolvimento de textos,

planilhas eletrônicas,

edição gráfica;

 Serviços de sistema

operacional;

 Gerenciamento de

arquivos;

 Gerenciamento dos

recursos do sistema

operacional;

 Tipos de

correspondências:

a) Particular
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significado de

correspondência, os

tipos existentes e os

princípios fundamentais

que a norteiam;

 Identificar a

diferença entre

correspondência

empresarial e oficial;

 Conhecer a estrutura

das correspondências

empresarial e oficial;

 Conhecer os tipos

de correspondência

oficial;

 Identificar o tipo de

texto oficial a ser

utilizado em cada

situação;

 Conhecer a

formatação dos textos

oficiais e os espaços

recomendados entre as

partes que os compõe;

 Conhecer regras

gramaticais que

assegurem uma perfeita

 Elaborar

correspondências,

obedecendo, inclusive,

os critérios de

translineação e partição

silábica adequados;

 Fazer modelos de

correspondência oficial,

utilizando-se dos

conhecimentos

gramaticais adquiridos;

 Elaborar os

diversos tipos de textos

oficiais;

 Realizar atividades

redacionais associadas

aos conteúdos

gramaticais;

 Demonstrar,

através de atividades

práticas,

conhecimentos

gramaticais.

b) Comercial

c) Oficial

 A estrutura das cartas

comerciais e oficiais;

 Espaços

recomendados entre os

diversos elementos da

carta;

 Os textos oficiais:

- Oficio

- Requerimento

- Memorando

- Declaração

- Atestado

- Parecer

- Relatório com base nas

normas da ABNT

 Formatação dos textos

oficiais;

 Conhecimentos

gramaticais necessários à

elaboração de uma boa

correspondência:

- Translineação

- Separação Silábica

- Acentuação gráfica

- Uso do hífem com

prefixos
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redação. - Emprego simultâneo de

O e LHE

- Emprego da crase

- Emprego de letras

- Grafia dos porquês

- Este, esse, aquele

(demonstrativos)

- Expressões de

tratamento

- Sinais objetivos de

pontuação

- Coletivos

- Relativos e preposições

- Pronomes oblíquos

átono

- Defeitos de estilo

- Paralelismo

- Concordância verbal

- Regência verbal

- Tempos derivados do p.

perfeito

- Formação do modo

imperativo

- Concordância nominal

- Plural de diminutivos

 Curiosidades gráficas
Tabela 5 – Componente Curricular: Informática Aplicada à Redação Oficial e Atualização Gramatical

Bibliografia Recomendada:
 Manzano, André Luiz. Estudo Dirigido de Windows 98. São Paulo: Érica,

1998(Coleção PD).

 Manzano, André Luiz. Estudo Dirigido de Word 2000. São Paulo: Érica,

1999(Coleção PD).
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 Manzano, José Augusto Navarro Garcia. Estudo Dirigido de Excel 2000. São

Paulo: Érica, 1999(Coleção PD).

 Português instrumental-Dileta Silveira Martins e Lúbia Scliar Gilbeknop-Ed.

Sagra Luzzatto – 1999.

 Correspondência Oficial, empresarial e conhecimento de gramática. Pedro

Oliveira e Édula Oliveira. Ed. Sagra Luzzatto – 1999.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –

PPRA

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES
BASES

TECNOLÓGICAS

 Conhecer o PPRA;

 Saber identificar as

áreas de risco;

 Entrevistar os

funcionários;

 Conhecer os

instrumentos de

medição;

 Conhecer o Mapa de

Riscos.

 Confeccionar e

implementar o PPRA;

 Utilizar os métodos

de prevenção aos riscos

de acidentes ambientais;

 Utilizar corretamente

os instrumentos de

medição;

 Confeccionar o

Mapa de Riscos.

 Programa de

prevenção de riscos

ambientais – ppra

- Estrutura e

desenvolvimento

- Medidas de Controle

- Registros de dados

- Monitoramento

- Técnicas do uso de

equipamentos de

medição:

- Dosimetro;

- Termômetro de globo;

- Luximetro;

- Detector de gás;

- Explosímetro.
Tabela 6 – Componente Curricular: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA

Bibliografia Recomendada:
 FUNDACENTRO Curso de Supervisores de Segurança no Trabalho. 2ª edição.

São Paulo, Fundacentro, 1983.

 Normas Regulamentadoras – Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho

– Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes – Rio de Janeiro – Edição

01|1998.



36

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Estudo das Normas Regulamentadoras

CARGA HORÁRIA: 80 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer as NR`s.  Saber utilizar as

Normas

regulamentadoras

quando necessário.

Normas
Regulamentadoras

 NR-1– Disposições

Gerais;

 NR-2– Inspeção

Prévia;

 NR-3 – Embargo e

Interdição;

 NR-4- Serviço

Especializado em

Engenharia de

Segurança e em

Medicina do Trabalho-

SESMT;

 NR-5– Comissão

Interna de Prevenção de

Acidentes- CIPA;

 NR-6- Equipamento

de Proteção Individual-

EPI;
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 NR-7- PCMSO-

Programa de Controle

Médico de Saúde

Ocupacional;

 NR-8- Edificações;

 NR-9- PPRA-

Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais;

 NR-10- Instalações e

Serviços de Eletricidade;

 NR-11- Transporte,

Movimentação,

Armazenagem e

Manuseio de Materiais;

 NR-12- Máquinas e

Equipamentos;

 NR-13-Caldeiras e

Vasos sob Pressão;

 NR-14- Fornos;

 NR-15- Atividades e

Operações Insalubres;

 NR-16- Atividades e

Operações Perigosas;
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 NR-17- Ergonomia;

 NR-18- Condições e

Meio Ambiente de

Trabalho na Indústria de

Construção;

 NR-19- Explosivos;

 NR-20- Líquidos

Combustíveis e

inflamáveis;

 NR-21- Trabalhos a

Céu Aberto;

 NR-22- Trabalhos

Subterrâneos;

 NR-23- Proteção

contra Incêndios;

 NR-24- Condições

Sanitárias e de Conforto

nos locais de trabalho;

 NR-25- Resíduos

Industriais;

 NR-26- Sinalização de

segurança;

 NR-27- Registro
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Profissional do Técnico

em Segurança no

Trabalho no Ministério do

Trabalho;

 NR-28- Fiscalização e

Penalidades;

 NR-29- Segurança e

Saúde no trabalho

Portuário
Tabela 7 – Componente Curricular: Estudo das Normas Regulamentadoras

Bibliografia Recomendada:
 FUNDACENTRO Curso de Supervisores de Segurança no Trabalho. 2ª edição.

São Paulo, Fundacentro, 1983.

 Normas Regulamentadoras - Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho

- Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes- Rio de Janeiro- Edição 01/1998
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a

Incêndio/EPI/EPC

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer os

equipamentos de

proteção individual e

coletiva;

 Identificar os tipos

de incêndio e

equipamentos para o

combate ao fogo;

 Atuar como

cidadão e profissional

de saúde, na prestação

de primeiros socorros a

vitimas de acidentes ou

mal súbito;

 Avaliar a vitima

com prioridades de

atendimentos;

 Identificar os

recursos disponíveis

para atendimento

emergencial.

 Utilizar adequada-

mente os equipa-

mentos de proteção

individual e coletiva;

 Utilizar adequada-

mente os equipa-

mentos de combate a

incêndio;

 Prestar primeiros

socorros a vitimas de

acidentes ou mal súbito

observando a escala de

prioridades

preconizada para o

atendimento;

 Providenciar socorro

médico e/ou realizar

imobilização de

transporte adequado da

vitima;

 Equipamento de Proteção

Individual e Coletiva:

- Guarda e conservação

- Obrigações do empregador

e empregados;

- Obrigações do fabricante

- Diferentes sistemas de

proteção;

- Relação de EPI`s.

 Prevenção e combate a

incêndio:

- Prevenção de incêndio;

- Métodos e tipos de

equipamentos;

- Plano de combate a

incêndio;

- Classes de incêndio;

- Brigadas de incêndio.

Prestação de Primeiros
Socorros

Epidemiologia do trauma.

 Avaliação inicial da vitima

- prioridade no atendimento;
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 Realizar manobras

de ressuscitação

cardiorrespiratória

sempre que indicado.

 Identificação:

- da parada cardíaca;

- da parada respiratória;

- do estado de choque.

 Técnicas de: reanimação

cardiorrespiratória e controle

de hemorragias;

 Atendimento de

emergência;

 Imobilização de fraturas,

luxações e entorses:

- Transporte de acidentados.
Tabela 8 – Componente curricular: Prevenção e combate a incêndio/EPI-EPC

Bibliografia Recomendada:
 FUNDACENTRO Curso de Supervisores de Segurança no Trabalho. 2ª edição.

São Paulo, Fundacentro, 1983.

 Normas Regulamentadoras - Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho

- Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes- Rio de Janeiro- Edição 01/1998.

 SENAC. Primeiros Socorros, 2006
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Inspeção de Segurança, Investigação e Análise de

Acidentes

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer as

condições Inseguras e

causas de acidentes;

 Identificar os riscos

ambientais causa-

dores de acidentes;

 Conhecer as

causas, agentes da

lesão e fator de

insegurança pessoal;

 Conhecer os

critérios de análise de

acidente;

 Identificar os tipos

de Inspeção de

Segurança.

Orientar sobre as

condições inseguras e

causas de acidentes;

Utilizar os métodos

de prevenção aos

riscos de acidentes

ambientais;

 Prevenir lesões,

estabelecendo a

segurança pessoal;

 Aplicar os critérios de

análise de acidentes;

 Inspecionar os locais

de trabalho, observando

os atos e condições

inseguras e registrando

em relatório.

Riscos Ambientais:

- Físicos

- Químicos

- Biológicos

- Ergonômicos

- Acidentes

- Mapa de Riscos

Investigação de

Acidentes:

- Procura das causas

- Agente natureza e

localização da lesão

- Fator pessoal de

insegurança

Análise De Acidentes:

- Dias perdidos e

debitados

- Índice de freqüência e

gravidade de acidentes

- Comunicação de

acidentes de trabalho

Inspeção de Segurança
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- Tipos, levantamento e

relatório de inspeção.
Tabela 9 – Componente curricular: Inspeção de segurança, investigação e análise de acidentes

Bibliografia Recomendada:
 FUNDACENTRO Curso de Supervisores de Segurança no Trabalho. 2ª edição.

São Paulo, Fundacentro, 1983.

 Normas Regulamentadoras - Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho

- Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes- Rio de Janeiro- Edição 01/1998.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Leitura e Interpretação de Desenho Técnico

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA I

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Identificar e diferenciar

legendas, margens, padrões

de formatos de papéis e

tipos de desenhos;

 Diferenciar os

instrumentos de desenho e

definir corretamente as suas

funções;

 Conceituar e identificar

ângulos, mediatriz e arcos

nos desenhos

demonstrados;

 Conceituar e reconhecer

os tipos de caligrafia técnica

para desenho;

 Reconhecer e identificar

eixos isométricos e

perspectivas;

 Diferenciar e conceituar

os tipos de escalas;

Manusear os diversos

formatos de papéis;

 Utilizar e manusear os

instrumentos de desenho

de forma correta e precisa;

 Conhecer e construir

desenhos com ângulos,

arcos com raio e diâmetro

e linha;

 Demonstrar e aplicar a

relação e as propriedades

de letras ou algarismos;

 Demonstrar e aplicar

eixos isométricos e

perspectivas;

 Trabalhar com escalas

de redução, natural e

ampliação;

 Reconhecer e construir

os diversos tipos de cota;

 Introdução ao Desenho

Técnico:

- Normas, objetivos e

finalidades de Desenho

Técnico;

- Tipo de Desenho;

- Padronização dos

Formatos de Papel;

- Marginação da folha de

Desenho;

- Legenda.

 Instrumentos de

Desenho:

- Esquadros, régua “Te”;

- Compasso;

- Escalímetro;

- Transferidor.

 Construções

Geométricas:

- Mediatriz;

- Divisão de segmentos

em partes iguais;

- Concordâncias.
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 Identificar as cotas de:

peças simétricas, face de

referência, furos espaçados

igualmente, diâmetros,

raios, espaços reduzidos;

 Conceituar e identificar

vista frontal e lateral, corte

transversal e longitudinal,

hachuras;

 Identificar e interpretar

planta baixa, cortes, vistas,

detalhes e convenções de

projetos arquitetônicos;

 Identificar e interpretar

equipamentos hidráulicos e

de esgoto no projeto hidro-

sanitário;

 Identificar e interpretar

equipamentos elétricos no

projeto elétrico;

 Identificar e interpretar

equipamentos contra

incêndio no projeto de

Combate à Incêndio;

 Identificar e interpretar os

diversos tipos de aços no

projeto estrutural.

 Aplicar e demonstrar

hachuras vista lateral e

frontal, corte transversal e

corte longitudinal;

 Construir de forma

simplificada planta baixa,

cortes, vistas, detalhes e

convenções de projetos

arquitetônicos;

 Utilização do escalímetro

no projeto arquitetônico;

 Noção de dimensiona-

mento e orçamento de

acordo com as normas,

equipamentos hidráulicos e

de esgoto no projeto hidro-

sanitário;

 Noção de dimensiona-

mento e orçamento de

acordo com as normas,

equipamentos elétricos no

projeto elétrico;

 Noção de dimensiona-

mento e orçamento de

acordo com as normas,

equipamentos contra

incêndio no projeto de

Combate a incêndio;

 Arco com retas e raio

dado;

 Arco com

circunferência e raio dado;

 Caligrafia Técnica:

- Normas;

- Algarismos e Letras;

- Verticais;

- Inclinados.

 Perspectiva Isométrica:

- Perspectiva isométrica

Simplificada;

- Eixos isométricos da

Primeira Posição;

- Eixos isométricos da

Segunda posição;

- Perspectiva isométrica

com Linha na Isométrica;

- Método do

Paralelepípedo

Envolvente;

- Perspectiva isométrica

de Circunferência.

 Escalas:

- Natural;

- Redução;

- Ampliação.
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 Noção de dimensiona-

mento e orçamento de

acordo com as normas, de

aço no projeto estrutural.

 Regras de Cotagem:

- Elementos de

Cotagem;

- Cotagem de Peças

Simétricas;

- Cotagem por Face de

referência;

- Cotagem de Furos

Espaçados Igualmente;

- Cotagem de Espaços

Reduzidos;

- Cotagem de diâmetros;

- Cotagem de Raios.

 Vistas Seccionais:

- Corte;

- Hachura;

- Corte na Planta;

- Corte na Lateral.

 Leitura e interpretação

de Projetos de

Arquitetura;

 Leitura e interpretação

de Projetos de Instalação

hidro-sanitário;

 Leitura e interpretação

de Projetos Elétricos;

 Leitura e interpretação

de Projetos de Combate à
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Incêndio;

 Leitura e interpretação

de Projetos Estruturais.
Tabela 10 – Componente curricular: Leitura e interpretação de desenho técnico

Bibliografia Recomendada:
 NBR 6492. Execução de Desenho de Arquitetura.

 NBR 8196. Emprego de Escalas em Desenho Técnico.

 NBR 8403. Aplicação de Linhas em Desenhos – Tipos de Linhas – Larguras

das Linhas.

 NBR 10067. Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico – Vistas

e Cortes.

 SENAI-CBS. Desenho de Arquitetura, Rio de Janeiro.

 Freench, Thomas. Desenho Técnico. Porto Alegre, Globo.



48

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Técnicas de Treinamento

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA II

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer a

característica de um

facilitador;

 Conhecer os

parâmetros do

processo ensino -

aprendizagem;

 Conhecer as

diversas

características de

grupo;

 Ter conhecimento

do uso dos equipa-

mentos de áudio –

visual;

 Conhecer a

diferença entre o

ensino para criança e

adolescente e para

adulto;

 Conhecer as

 Estruturar o perfil do

facilitador;

 Fazer a distinção dos

processos de

aprendizagem;

 Utilizar os meios para

desenvolver um

Planejamento;

 Utilizar meios que

possam ser aplicados em

trabalhos de grupos;

 Saber mecanismos de

uso de um retro projetor,

flip-chart e outros

equipamentos;

 Saber desenvolver

ações de ensino para o

tipo de pessoa que

compõem cada grupo;

 Desenvolver técnicas

 O papel do facilitador;

 A aprendizagem;

 A importância do

planejamento de ensino;

 O que é grupo;

 Os recursos áudio –

visuais;

 Andragogia;

 As diversas técnicas de

dinâmica de grupo.
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diversas técnicas de

trabalho em grupo.

diversas do trabalho em

grupo.
Tabela 11 – Componente curricular: Técnicas de treinamentos

Bibliografia Recomendada:
 Formação de Instrutores. 2ª Edição. Belém: SENAI-PA, 2005. 88p.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia e Ética no Trabalho

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA II

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer o que é

ética, contextualizando

com os valores morais e

os princípios da

cidadania;

 Coordenar a ética do

trabalho em grupo, sob

a égide do contexto e

convívio social;

 Ter uma visão do eu

e do outro no espaço do

trabalho, associando no

relacionamento do

público cliente;

 Aplicar as técnicas

de cooperação,

solidariedade, diálogo e

responsabilidade;

 Utilizar técnicas da

reflexão sobre e a sua

prática do dia-a-dia do

mundo do trabalho e da

 Demonstrar

conhecimento da ética

como disciplina e

como prática do dia a

dia na construção da

sociedade;

 Aplicar e interpretar

a mobilidade no

trabalho em grupo,

alisando o bom

comportamento;

 Saber lidar com o

público, como

extensão de seus

próprios anseios

profissionais;

 Ser consciente de

seu papel de

solidariedade e

responsabilidade

pelas ações que

executa;

 Fundamentos da

psicologia do trabalho;

 Conceito, Objetivos,

Importância e campos

de atuação;

 Ambiente de trabalho,

participação e equilíbrio

social no trabalho;

 Relações Humanas

no grupo e na sociedade

em geral;

 Conheces o ambiente

de trabalho;

 Característica de um

Administrador; a lide-

rança pelo

conhecimento;

 O Ambiente da

qualidade prática e

gestão;
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sociedade em geral;

 Compreender o

paradigma do certo e

do errado no mundo do

trabalho;

 Analisar, avaliar e

tirar conclusões das

situações presentes e

emergentes, planejadas

ou não;

 Demonstrar iniciativa

ou encaminhar

soluções de problemas

internos e externos que

repercutem no trabalho;

 Ter autocontrole

emocional e saber

transmitir aos demais.

 Utilizar os recursos

da reflexão para

transmitir aos demais,

a segurança positiva

naquilo que é e que

faz;

 Identificar os

paradigmas do certo e

do errado, visando

direcionar as ações na

concepção lógica e

objetiva;

 Visualizar mediante

uma consciência

crítica, as situações

presentes, a fim de

acertar os resultados

almejados;

 Utilizar-se da

criatividade em todas

as situações de

trabalho, com

alternativas que

inspirem resultados

satisfatórios;

 Aplicar soluções

para resolver os

problemas de

autocontrole

 Os requisitos do

cliente;

 Três estilos de

liderança;

 Melhoria contínua da

qualidade;

 Princípios da melhoria

contínua da qualidade;

 Processo de

Aperfeiçoamento da

Qualidade;

 Necessidade de

processo de

aperfeiçoamento da

qualidade;

 Qualidade total: O

homem, fator de

sucesso;

 Comunicação como

fator de compreensão;

 Esquema básico da

comunicação;

 Barreiras da
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emocional,

transferindo aos

demais com

segurança diante de

uma situação crítica;

 Preparar e realizar

apresentações orais

em cursos, treina-

mentos e palestras de

Segurança no

Trabalho;

 Conscientizar-se da

importância da missão

do líder/dirigente no

atual contexto do país,

de forma a obter

maximização da

produtividade e

melhoria da qualidade

de vida no trabalho;

 Identificar os

diversos fenômenos

organizacionais que

interferem no dia-a-dia

de um líder/dirigente,

sabendo inclusive

conceituá-los.

comunicação;

 Paradigmas da

comunicação;

 Fundamentos da Ética

Profissional;

 Conceito e Princípios

Fundamentais da Ética;

 Ética e Moral;

 Ética e Cidadania;

 Conceito;

 Grupo de Trabalho;

 Direitos e Deveres;

 Inteligência;

 Emocional e Ética;

 Poder da Emoção;

 Vício Social e

emocional;

 Motivação e emoção;

 Empatia e Ética;
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 Conduta do Ser

humano em comunidade

e a classe social;

 Individualismo,

vocação para o coletivo

e classes profissionais.
Tabela 12 – Componente curricular: Psicologia e ética do trabalho

Bibliografia Recomendada:
 Ética e Cidadania no Convívio Escolar – Ministério da Educação – Secretaria

de Educação Fundamental – Brasília – 200.

 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional – São Paulo: Editora Atlas S. A ª

2000.

 AMOEDO, Sebastião. Ética do Trabalho. Rio de Janeiro: Qualitymark. 1997.

 CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. Petrópolis:

ed. Vozes. 1999.

 SILVA, João Martins da. O ambiente da qualidade na prática – 5S/ João

Martins da Silva. Belo Horizonte: Fundação Cristiano Ottoni, 2ª edição, 1996.

 SÁNCHEZ Vasquez, Adolfo – ÉTICA; tradução de João Dell´Anna. – 21ª ed.

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

 TEIXEIRA, Anísio. Pequena Introdução à Filosofia da Educação – A Escola

Progressista, ou, a Transformação da Escola. 6ª ed. Rio de Janeiro: DP&a, 2000.

 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. – Temas de Filosofia/ Maria Lucia de Arruda

Aranha, Maria Helena Pires Martins. – 2ª ed. Re. – São Paulo: Editora Moderna,

1998.

 MORIN, Edgar. – Os Sete Saberes à Educação do Futuro. Tradução de

Catarina Eleonora F. da Silva e Geanne Sawaya; revisão técnica de Edgar de Assis

Carvalho. – 3ª ed. – São Paulo: Cortez; Brasília. DF: UNESCO, 2001.

 WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal.

Petrópolis. Ed. Vozes, 1986.

 HALE, Guy. – A Arte de Pensar: Domine as 5 técnicas para desenvolver na

prática o pensamento  no mundo dos negócios. Tradução Mauro Pinheiro. – São

Paulo: Futura, 1996
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Segurança no Trabalho

CARGA HORÁRIA: 100 horas

ETAPA II

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer o

Programa de

Condições de Meio

Ambiente de trabalho

na Indústria da

Construção;

 Definir tipos de

acidentes pessoais e

equipamentos;

 Conhecer os

equipamentos de

proteção coletiva e as

ferramentas;

 Identificar os

equipamentos de

proteção individual

necessário para

executar determinada

tarefa;

 Conhecer os

porquês da

sinalização de

 Implantar

PCMAT`s nas

empresas de

construção civil;

 Calcular os custos

de acidentes;

 Identificar os riscos

existentes nas

máquinas e

equipamentos;

 Manusear com

segurança as ferra-

mentas;

 Orientar o

trabalhador quanto á

prevenção na

execução de tarefas

de solda;

 Ensinar o uso

correto da sinalização

 Programa de Condições

e Meio Ambiente de

Trabalho na indústria da

Construção – PCMAT;

 Custos do acidente;

 Importância;

 Parcelas do Custo do

acidente;

 Proteção de Máquinas e

Equipamentos;

 Relação dos riscos/;

Medidas de prevenção;

 Ferramentas portáteis;

 Principais riscos que

envolvem o uso da

ferramenta;
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segurança.

 Ter noções dos

riscos mais comuns

de acidentes no lar;

 Identificar os

fatores de acidentes

na área elétrica;

 Conhecer os riscos

mais comuns no

canteiro de obras.

de segurança;

 Demonstrar as

técnicas de evitar os

acidentes;

 Simular situações

de riscos passíveis ao

trabalhador;

 Orientar o

trabalhador quanto à

obrigatoriedade do

uso de equipamentos

de proteção individual.

 Recomendação, seleção;

 Inspeção, manutenção e

armazenamento de ferra-

mentas;

 Segurança na soldagem;

 Classificação dos

processos de soldagem;

 Regra de segurança na

utilização de equipamentos

para soldagem

oxiacetilênico, corte e arco

elétrico;

 Sinalização de

Segurança;

 Segurança no lar;

 Principais riscos de

acidentes domésticos;

 Segurança em

eletricidade;

 Principais riscos de

acidentes elétricos;
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Método básico de

prevenção;

 Segurança na

construção civil;

 Características da

construção civil;

 Principais riscos de

acidentes no canteiro de

obras.
Tabela 13 – Componente curricular: Segurança no trabalho

Bibliografia Recomendada:
 FUNDACENTRO Curso de Supervisores Segurança no Trabalho. 2ª edição.

São Paulo, Fundacentro, 1983.

 Normas Regulamentadoras - Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho

- Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes- Rio de Janeiro- Edição 01/1998
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia e Prevenção de Combate a Sinistro

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA II

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Sugerir a

implantação de

equipamentos,

sistemas e

procedimentos

específicos de

prevenção e

combate a

sinistros.

 Especificar,

corretamente,

equipamentos e

sistemas de

prevenção e

combate a

sinistros;

 Elaborar normas

e procedimentos

operacionais de

segurança.

 Equipamentos de Proteção

Individual – EPI;

 Equipamentos e sistemas

de ataque e detecção de

incêndios;

 Proteções contra quedas;

 Proteções de máquinas e

ferramentas;

 Elevação e transporte de

materiais;

 Ventilação e exaustão;

 Iluminação;

 Explosões e tipos de

explosivos;

 Válvulas de segurança e

alivio;
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 Movimentação de Produtos

Perigosos;

 Situações de emergência;

 Seguros.
Tabela 14 – Componente curricular: Tecnologia e Prevenção de Combate a Sinistro

Bibliografia Recomendada
 TORREIRA, Raúl P. – Manual de Segurança Industrial, Margus Publicações,

1999.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Prevenção e Controle de Perdas

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA II

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Estabelecer

mecanismos

eficazes de

Prevenção e

Controle de Perdas

nas atividades

empresariais,

através da aplicação

de técnicas da

engenharia de

segurança de

sistema.

 Analisar perdas de

processos produtivos;

 Quantificar custo

benefício e efetividade

de sistemas de

controle de perdas.

 Evolução do prevencionismo:

- Estudos realizados;

- Avaliação do sistema

convencional de análise de

acidentes.

 Definições necessárias e

programa de segurança de

sistemas:

- A engenharia de sistemas;

- Sistema;

- Incidente critico;

- O programa de segurança;

- Modelo de programa de

segurança.

 Fundamentos matemáticos:

- Álgebra Booleana;

- Confiabilidade.

 Sistemas:

- Sistemas e a empresa como

um sistema;

- Subsistemas comuns dentro de

um sistema;

- Exemplo e simulação de
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modelos.

 Análise de riscos - Conceitos

Básicos:

- Explicação dos termos;

- Séries de riscos.

 Técnicas de análise:

- Analise preliminar de risco-

APR;

- Analise de Modos de Falha e

Efeitos-AMFE;

- Técnica de incidentes críticos;

- Analise de árvore de falhas-

AAF.

 Avaliação de Perdas de um

Sistema:

- Ausentismo;

- Paralisação de equipamentos;

- Aplicação prática.
Tabela 15 – Componente curricular: Prevenção e controle de perdas

Bibliografia Recomendada
 DE CICCO, Francesco M. G. A. F & FANTAZZINI, Mário Luiz – Introdução à

Engenharia de Segurança de Sistemas, 4a ed. São Paulo, FUNDACENTRO, 1994.

 MAYNARD, H. B. – Procedimentos de Controle. Manual de Engenharia de

Produção. Seção 7. São Paulo, Edgard Blucher, 1970.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia Aplicada ao Trabalho

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA II

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Compreender

como o trabalho se

processa na

sociologia do

trabalho, e as

transformações

recentes no

“mundo do

trabalho”;

 Analisar as

implicações da

mundialização e

da flexibilização

para o mercado de

trabalho;

 Entender os princípios

das tecnologias

associadas ao

conhecimento do

indivíduo, da sociedade,

produtividade e da

organização dos

trabalhadores frente as

mudanças no mundo do

trabalho.

 A sociologia do trabalho:

dimensões do objeto;

 O trabalho na sociologia clássica;

 Relações de trabalho e de

produção: análises sobre a

organização do processo de trabalho

e as mudanças no “mundo do

trabalho”;

 Reestruturação produtiva:

aspectos tecnológico-material e

subjetivos das inovações;

 Organização dos trabalhadores

frente às transformações no trabalho.
Tabela 16 – Componente curricular: Sociologia do trabalho

Bibliografia Recomendada:
 DIEESE.  A situação do trabalho no Brasil. São Paulo: DIEESE, 2001, 354p.

 DRUCK, Graça; BORGES, Ângela.  Terceirização: balanço de uma década.

Caderno CRH, Salvador, n. 37, p. 111-139

 HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1992.

 HIRATA, Helena; PRÉTECEILLE, Edmond.  Trabalho, exclusão e precarização

socioeconômica: o debate das Ciências Sociais na França. Caderno CRH, Salvador,

n. 37, p. 47-80

 LEITE, M. Trabalho e sociedade em transformação.  São Paulo: Perseu

Abramo, 2003.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Gestão a SST

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Planejar e executar

programas e projetos

de analise de risco,

estabelecer metas

cronograma custos e

procedimentos de

avaliação;

 Formular

estratégias para

implantação dos

programas

necessários de

segurança e saúde do

trabalho;

 Analisar e avaliar as

perdas de um sistema;

 Planejar e organizar

o trabalho de modo

que as emergências

sejam contornadas

num período curto de

tempo;

 Aplicar princípios

de administração;

 Aplicar técnicas

de gerenciamento de

recursos humanos;

 Agir com postura

ética e profissional

no processo de

relacionamento inter

pessoal;

 Elaborar

pareceres técnicos.

 Característica da política de

SST;

 Técnicas de treinamento;

 Observação planejada do

trabalho;

 Estudos realizados no

ambiente de trabalho;

 Roteiros de técnicas de

incidentes e sistemas geral e

simplificadas;

 Teoria e risco;

 Explicação dos riscos;

 Analise inicias e detalhadas

dos riscos;

 Analise de operação -

técnicas de análise dos

acidentes e incidentes;
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 Definir as condições

materiais e humanas

necessárias para

implantação do

programa de

segurança e saúde do

trabalho;

 Analisar impactos

gerados pelos serviços

de segurança e saúde

numa organização.

 Avaliação e prevenção de

controle de perdas;

 Métodos de estimativas de

controle de perdas.

Tabela 17 – Componente curricular: Planejamento e gestão a SST

Bibliografia Recomendada:
 YÉPEZ, Juan Alfonso. A natureza da cura: segredos para conservação e

recuperação da saúde. Ed. Sebrae, Brasília - 2004.

 YÉPEZ, Juan Alfonso. Primeiros socorros: como agir em situações de

emergência. Ed. SENAC, Brasília-2006.

 COSTA, Marco Antonio F. da; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Segurança

e saúde no trabalho: cidadania, competitividade e produtividade. Ed. Sebrae,

Brasília-2005.

 FERRAZ, Flávio César; FEITOZA, Antonio Carlos. Técnicas de segurança em

laboratório: regras e práticas. Ed. Hemus, Brasília-2004.

 FILHO, Antonio Nunes Filho. Segurança do trabalho e gestão ambiental. Ed.

Atlas, Brasília-2007.

 SALIBA, Tuffi Messias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. Ed.

LTr, Brasília-2004.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Direito do Trabalho

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Analisar,

interpretar e

avaliar os

impactos da

legislação

previdenciária e

trabalhista do

pais;

 Adequar a

legislação ao

empreendimento

sob analise de

segurança e

saúde do

trabalho;

 Avaliar o

cumprimento das

cláusulas

contratuais de

segurança e

saúde do trabalho

nos serviços de

terceiros.

 Adequar as operações

e práticas aos requisitos

legais e éticos bem como

a padronizar saúde e

segurança do trabalho;

 Manter atualizado o

sistema de segurança e

saúde do trabalho com

referencia a atualização

da legislação trabalhista

e previdenciária;

 Aplicar os requisitos

da legislação

previdenciária e

trabalhista do pais;

 Manter atualizado o

arquivo sobre legislação

vigente;

 Atender as exigências

dos requisitos da

legislação pertinentes.

 Proteção e Prevenção:

- Normas, leis e direitos;

- Consolidação das leis do

trabalho;

- Direitos e deveres dos

empregados e empregadores;

- Responsabilidade civil e

criminal;

- Recomendações e

convênios da OIT;

- Interpretação de parcerias

e laudo técnicos e periciais;

- Normas e padrões

internacionais;

- Entidades de classe –

organização e estrutura;

- Providencias legais em

caso de acidentes;

- Direitos e deveres do

profissional de segurança;

Tabela 18 – Componente curricular: Direito do trabalho
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Bibliografia Recomendada:
 SAAD, Eduardo Gabriel; SAAD, José Eduardo Duarte; Branco, Ana Maria

Castellho. Consolidação das Leis do Trabalho: comentada. Ed. LTr, 40ª ed. Brasília-

2007.

 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. Ed. Brasiliense, Brasília-2004.

 LYRA FILHO, Roberto. Segurança e medicina do trabalho. Ed. Atlas, 62ª ed.

Brasília-2008.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Comunicação e Marketing

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Assessorar na

composição,

eleição, formação e

desenvolvimento

dos trabalhos da

CIPA;

Observar e

relatar se estão

mantidas os

controles ativos;

 Estabelecer

relações

interpessoais;

 Elaborar e

implantar um

sistema de

documentação de

segurança e saúde

do trabalho de

acordo com o porte

da empresa.

Manter um canal de

informação com os

trabalhadores;

Manter atualizados

os serviços sobre a

legislação vigente;

Elaborar e manter

comunicação interna

entre vários níveis.

 O que é marketing;

 Foco no cliente;

 Marketing x vendas;

 Variáveis mercadológicas;

 Segmentação de mercado;

 Os elementos de marketing;

 Os quatro P’s do marketing;

 Os mandamentos do

marketing;

 Métodos de pesquisas;

 Plano de propaganda e

comunicação;

 Comunicação no plano de

marketing.
Tabela 19 – Componente curricular: Comunicação e marketing
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Bibliografia Recomendada:
 BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é comunicação. Editora Brasiliense. São

Paulo, 2006.

 RICHERS, Raimar. O que é marketing. Ed. Brasiliense. Brasília, 2001.

 HINDLE, Tim. Tudo sobre marketing. Ed. Nobel. Brasília, 2002.

 SENAI/DN. Marketing: conceitos básicos. Brasília, 1999.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Negociação de Conflitos

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

Conhecer a

origem e

classificação de

uma negociação

de conflitos;

Identificar e a

usar táticas

manipulativas, a

solucionar

conflitos;

Administrar o

tempo em uma

negociação;

Elaborar e

manter

comunicação

interna entre vários

níveis.

 Manter um bom

relacionamento no

ambiente de

negocio;

 Buscar

negociação de

conflito baseado em

conhecimento em

diferentes níveis;

 Saber ouvir e falar

mediante uma

negociação de

conflitos.

 Origem e classificação da

negociação;

 Conflitos individuais e

grupais: da insatisfação à

mudança;

 Conflitos grupais;

 Competição e cooperação,

mas relações humanas;

 A influência do tempo e do

espaço na negociação:

Tempo, informação, poder e

negociação de conflitos;

 Processo de comunicação –

capacidade de ouvir e de

perguntar.

Tabela 20 – Componente curricular: Negociação de conflitos

Bibliografia Recomendada:
 BAZERMAN, Max H.; NEALE, Margaret. Negociando racionalmente. 2. ed. São

Paulo: Atlas, 1998.
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 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2004.

 DIMITRIUS, Jô-Ellan; MAZARELLA, Mark. Decifrar pessoas: como entender e

prever o comportamento humano. São Paulo: Alegro, 2000.

 FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: IMAGO.

 MARTINELLI, Dante P.; ALMEIDA, Ana Paula de. Negociação e solução de

conflitos. São Paulo: Atlas, 1998.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Princípios de Tecnologia e Processo

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer os

processos de

organização e os

fluxos de trabalho;

 Planejar as

atividades;

 Identificar

prioridade;

 Reconhecer

espaço;

 Sugerir formas de

avaliação de

organização do

trabalho.

 Coordenar

equipes de trabalho;

 Elaborar chec-list

para inspeção e

lista de verificação;

 Preparar um

plano de auditoria

para realização de

verificação de

sistemas;

 Aplicar técnicas,

critérios, evidências

e conclusão de uma

auditoria;

 Atender as

exigências dos

requisitos de

legislação

pertinentes.

 Definições necessárias e

programa de segurança de

sistemas:

- A engenharia de sistemas;

- Sistema;

- Incidente critico;

- O programa de segurança;

- Modelo de programa de

segurança.

 Organização Industrial:

- Projeto de fábrica

- Localização de indústria;

- Dimensionamento;

- Projetos de plantas de

layout;

- Estudo de trabalho;

- Aplicação do processo de

orientação na segurança.

 Princípios de tecnologia

industrial:

- Processo de produção;

- Fluxo de produção;

- Armazenagem de materiais;

- Uso, conservação e
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inspeção de ferramentas e

material;

- Manutenção corretiva e

preventiva;

- Interpretação de catálogos

técnicos;

- Corrosão e seus problemas;

- Método de combate a

corrosão;

- Máquinas de transporte;

- Equipamentos de transporte

de carga industrial;

- Classificação dos materiais e

propriedade;

- Princípios básicos de

eletricidade;

- Pára-raios;

- Iluminação de ambiente;

- Quando de comando;

- Oficina mecânica;

- Afiação de ferramentas;

- Transmissão de calor;

- Caldeiras e vasos sob

pressão;

- Laboratório.
Tabela 21 – Componente curricular: Princípios de tecnologia e processo

Bibliografia Recomendada:
 LIBA, Tuffi Massias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São

Paulo: LTr, 2004.

 RESENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas e informática: guia

prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento

estratégico das organizações. São Paulo: Atlas, 2003.
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 STALLING, Willian. Redes e sistemas de comunicação de dados: teoria e

aplicações corporativas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 – 2ª reimpressão.

 LEITÃO, Dorodame Moura. Administração estratégica: abordagem conceitual e

atituidinal. Rio de janeiro, SENAI/DN, PETROBRAS, 1995. 324 p.

 BASTOS, João Augusto Souza de Almeida. Capacitação tecnológica e

competitividade: o desafio para a empresa brasileira. Curitiba: IEL/PR, 2002. 273p.

 HOEPPNER, Marcos Garcia. NR: Normas Regulamentadoras Relativas à

Segurança e Medicina do Trabalho: capítulo V, título II, as CLT. São Paulo: Ícone,

2006.

 OLIVEIRA, Cláudio Dias de. Passo a passo da segurança do trabalho nos

contratos de empresas prestadoras de serviço. São Paulo: LTr, 1999.

 MENEZES, João Salvador Reis. Acidentes do trabalho em perguntas e

respostas. 2.ed. São Paulo: LTr, 2003.

 FERNADES, Anníbal. Os acidentes de trabalho: do sacrifício do trabalho à

prevenção e à reparação: evolução legislativa: atualidades e perspectivas: lei,

doutrina, jurisprudência. 2.ed. ver. com participação de Sérgio Pardal Freudenthal.

São Paulo: LTr, 2003.

 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança no trabalho & gestão ambiental.

1. ed. – 4. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2007.

 Sem autoria. Segurança e medicina do trabalho. Editora Atlas S.A. – 2008.



73

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Epidemiologia

CARGA HORÁRIA: 40 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS

 Conhecer a

historia e evolução

da epidemiologia;

 Identificar os

componentes

físicos e biológicos

que alteram o

ecossistema;

 Identificar os

critérios de

investigação

epidemiológica;

 Identificar os

métodos

epidemiológicos;

 Conhecer os

tipos de

epidemiologia;

 Conhecer os

grupos de doenças

 Utilizar meios de

discussão sobre a

evolução da ciência

epidemiológica;

 Orientar sobre as

condições que alteram o

ecossistema, com

embasamento

epidemiológico;

 Orientar sobre os

processos e mecanismos

de investigação

epidemiológicos;

 Utilizar os métodos

epidemiológicos que

contribuem para a

prevenção da distribuição

e a freqüência da doença

na população;

 Inspecionar os locais

de prestação do serviço

de saúde, comunidades,

 Histórico e evolução

segundo GRANT, FARR e

SNOW;

 Sistema Nacional de

Vigilância Epidemiológica;

 Mudanças nos padrões

de mortalidade;

 Processo saúde/doença:

- Causalidade;

- Incidência da doença;

- História natural da

doença;

- Níveis de prevenção da

doença.

 Variáveis ou fatores

populacionais;

 Informações de saúde

ou medidas de saúde;

 Epidemiologia descritiva;
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e agravos à saúde. observando as

ocorrências que levam a

população a adoecer,

preenchendo ficha de

investigação

epidemiológica;

 Confeccionar gráficos,

tabelas que identifique

através de dados as

doenças e/ou agravos de

importância

epidemiológica.

 Epidemiologia analítica;

 O papel da estatística;

 Aplicação dos conceitos

epidemiológicos;

 Epidemiologia das

doenças infecciosas;

 Epidemiologia das

doenças não infecciosas;

 Controle das doenças;

 Sistema de vigilância

epidemiológica (SVE);

 Atividades da VÊ;

 Coletas de dados;

 Notificações;

 Tipos e fontes de dados;

 Grupos de doenças e

agravos de notificação

compulsória, prioritária a

VVE;
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 Definição de casos:

- Sistema de investigação;

 Consolidação analise e

interpretação de dados;

 Avaliação em Vigilância

Epidemiológica;

 Medidas de avaliação;

 Indicadores

operacionais;

 Indicadores

epidemiológicos.
Tabela 22 – Componente curricular: Epidemiologia

Bibliografia Recomendada:
 Campos, Juarez de Queiroz – Epidemiologia e Saneamento. Ed. JOTACE –

São Paulo – 1998.

 Campos, Juarez de Queiroz – Pesquisa de Campo na Administração à Saúde.

Ed. JOTACE – São Paulo – 1998.

 Curso Básico de Vigilância Epidemiológica – Etapa II. Ministério da Saúde –

Brasil – 1999.

 Programa de Educação Ambiental. Ministério da Saúde – Brasil – 2000.

 ROUQUAYROL, M, Z e Almeida Filho. N. Epidemiologia e Saúde. 5a ed. Rio

de Janeiro: Medsi, 1999.
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CURSO: Técnico em Segurança no Trabalho

COMPONENTE CURRICULAR: Toxicologia

CARGA HORÁRIA: 60 horas

ETAPA III

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASE TECNOLÓGICA

 Conhecer o que

é toxicologia e

toxicologia

ocupacional;

 Noção de

anatomia e

fisiologia;

 Listar os agentes

tóxicos e suas

áreas de absorção,

atuação e

eliminação;

 Interpretar os

sintomas e

conseqüências da

intoxicação;

 Compreender o

grau de toxidade

dos agentes

tóxicos;

Demonstrar

conhecimento de

toxicologia e seus

agentes tóxicos;

Saber como o

organismo humano

absorve, transforma

e elimina o agente

tóxico;

 Identificar os

cuidados mediatos e

imediatos para

prestação de

cuidados;

Prestar primeiros

socorros às vitimas

de intoxicação;

Providenciar

socorro médico e/ou

realizar o transporte

adequado da vitima;

Fundamentos da Toxicologia
 Introdução à toxicologia;

 História da evolução da

Toxicologia;

 Toxicologia Ocupacional;

Objeto de Estudo
 Toxicologia, Agente tóxico,

toxicante, Xenobiótico;

 Toxicidade;

 Introdução;

 Finalidade;

 Toxicologia e suas áreas de

atuação;

 Fases da intoxicação;

 Características das

exposições aos agentes

tóxicos;

 Toxicocinética;

 Toxicodinâmica

Características dos efeitos

tóxicos;

Avaliação da Toxicidade
 Introdução;

 Avaliação de toxicidade;
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 Diferenciar as

intoxicações

agudas de

crônicas;

 Conhecer os

tipos de

monitorização do

setor de trabalho,

os limites e tipos de

indicadores

biológicos;

 Classificar os

vários agentes

tóxicos, como:

praguicida,

solvente, metais,

gases e vapores

tóxicos;

 Avaliar o

trabalhador para a

necessidade de

exames

laboratoriais;

 Conhecer os

tipos de exames

realizados para

detecção dos

agentes tóxicos em

Encaminhar os

trabalhadores para

exames periódicos;

Enfatizar o uso

obrigatório do EPI e

EPC quando

necessário;

Sabe identificar os

agentes tóxicos e

seus exames

laboratoriais;

 Interpretar os

exames laboratoriais

para verificação dos

índices de

intoxicação

ocupacional.

 Tipos de testes toxicidade;

 Informações preliminares;

 Estudos de toxicidade

aguda;

 Estudos de toxicidade

subcrônica;

 Estudo de toxicidade

crônica;

 Estudos de metagênese e

carcinogênese;

 Estudos de

desenvolvimento-reprodução

teratogênese;

Monitorização Ambiental e
Biológica

 Considerações Gerais;

 Monitorização Ambiental

(Finalidades, limitações, limite

de exposição);

 Monitorização Biológica

(Objetivo monitorização

biológica de efeito, importância,

vantagens, limitações,

condições para implantação,

IBE e IBMP);

 Limites Biológicos;

 Tipos de indicadores

biológicos;

 Monitoramento biológico por

ar exalado;

Praguicidas
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material biológico;

 Desenvolver

praticas em

laboratórios.

 Conceitos;

 Classificações;

 Formulações;

 Inseticidas;

 Organoclorados;

 Organofosforados;

 Carbamatos;

 Piretróides;

 Herbicidas;

 Fungincidas;

 Parâmetros biológicos para

exposição à praguicidas (NR-7-

BR)

Solventes
 Introdução;

 Solventes aromáticos;

 Benzeno;

 Tolueno;

 Xilenos;

 Estireno;

 Solventes Clorados

(tricloretano, tricloretileno e

Perticloretileno, tetracloreto de

carbono);

Metais
 Introdução;

 Toxicidade dos metais;

 Cádmio;

 Mercúrio;

 Chumbo;

 Cromo;
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 Arsênio;

 Manganês;

Gases e Vapores Tóxicos
 Introdução;

 Gases e vapores irritantes;

 Considerações Gerais;

 Gases e vapores irritantes

primários;

 Gases e vapores irritantes

secundários;

 Controle da exposição;

 Gases e vapores asfixiantes;

 Simples;

 Bioquímicos.
Tabela 23 – Componente curricular: Toxicologia

Bibliografia Recomendada:
 Schvartssman, Samuel – Intoxicações Agudas: São Paulo-1977-Brasil.

 Deolinda Izuneida Martins – Toxocologia Ocupacional: São Paulo/SP-04263-

200.

 Oga, Seizi – Fundamentos de Toxicologia: São Paulo/Ed. Atheneu de São

Paulo, 1996.

 Michel, Oswaldo da Rocha: Toxicologia Ocupacional-Ed. Revinte LTDA. Rio de

janeiro/RJ.

 Filho, Dilermano Brito, Toxicologia Humanas e Geral, Livraria Atheneu, 2 a

edição – Rio de Janeiro/São Paulo. 1988.

 Lima, Darcy Roberto – Manual de Farmacologia Clinica, Terapêutico e

Toxicologia – Ed. Guanabara – KOOGAN – 1994.

 Filmes da: Britannica – Encyclopedia Britânica Educacional Corporation.

 Blakistion – Dicionário Médico – 2a Edição – Organização Andrei Editor

LTDA.CX. Postal 4989. São Paulo.
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11 METODOLOGIA

O curso Técnico em Segurança no Trabalho, utiliza o método de ensino Sócio

Individualizado, que compreende atividades em grupos e individual, bem como

através do conjunto de 4 saberes que são considerados os pilares da educação,

sendo importantes para o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem em

qualquer nível educacional, esses saberes são:

 Saber Tecnológico – Avaliação de conhecimentos técnicos e tecnológicos da

ocupação em estudo.

 Saber – Fazer (Psicomotor) – Avaliação da capacidade de planejar e executar

uma tarefa com base em desenho ou descritivo.

 Saber – Agir (Cognitivo) – Resolução de Situações - Problema – avaliação da

capacidade de resolução de situação-problema que permita ao aluno

aplicar/demonstrar diversas habilidades intelectuais e construção do conhecimento.

 Saber - Ser (Afetivo) – Observação de Comportamentos – Demonstração,

durante a execução de um projeto ou resolução de uma situação-problema, de

atitudes selecionadas previamente pelo corpo técnico-docente. Atitudes inerentes ao

trabalho (atenção, auto-suficiência, concentração, cooperação, determinação,

disciplina, envolvimento, integração, flexibilidade, objetividade na argumentação,

participação, prontidão para aprender, para ouvir, conhecimento das próprias

limitações, zelo, domínio pessoal, aprendizado em grupo e raciocínio sistêmico).

A Metodologia de ensino desenvolvida pelo CFP Prof. “Alexandre Figueira

Rodrigues” está prevista em sua Proposta Pedagógica e visa:

 Estimular sempre que possível à integração dos alunos;

 Estimular o aluno a pesquisar em bibliotecas, internet, etc;

 Dirimir dúvidas do aluno nas aulas teóricas e práticas;

 Relatar experiências e observações, de significância para o tema abordado;
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 Fazer com que as aulas externas estejam dentro do assunto abordado e

despertando o interesse dos alunos;

 Identificar e ressaltar os aspectos positivos do grupo ou aluno;

 Conduzir com serenidade algumas situações adversas em sala de aula, se

porventura houver;

 Despertar o senso crítico dos alunos diante de situações adversas;

 Despertar o empreendedorismo nas ações de trabalho.
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12 REGIME DE FUNCIONAMENTO

O curso terá duração de 1200 horas, correspondente a fase escolar, dividido

em três etapas, sendo o primeiro com 480h, o segundo com 360h e o terceiro com

360h e mais 300h de estágio supervisionado, totalizando 1500 horas, reunindo

competências e habilidades para o exercício profissional de nível técnico;

As aulas (teóricas e práticas) terão a duração de 55 minutos;

Serão realizadas 04 horas aula dia com intervalo de 20 minutos entre os dois

primeiros tempos, para o segundo.
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13 VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do

aproveitamento e apuração da assiduidade, através de avaliação formativa e

somativa.

13.1 Critérios de Avaliação da Aprendizagem:

Avaliação da aprendizagem, entendida como um processo contínuo de

obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, deverá

subsidiar as ações de orientação do educando, visando à melhoria de seus

desempenhos.

A avaliação da aprendizagem deverá permitir a melhoria da educação

proporcionada pela instituição.

A avaliação, parte integrante dos processos de ensino e aprendizagem,

compreenderá funções destinadas a:

I – Apuração de competências já dominadas pelo educando, de modo a subsidiar

seus projetos de formação profissional;

II – Avaliar os avanços e dificuldades do educando no processo de apropriação e

recriação das competências, para orientá-lo na melhoria constante de seu

desempenho, em função de todo o trabalho desenvolvido;

III – Avaliação final, das habilidades desenvolvidas pelo educando, subsidiando

decisões de inserção no mercado de trabalho e/ou continuidade de estudos,

possibilitando a certificação de competências adquiridas.

O processo avaliativo deverá ser sistemático e contínuo dada a necessidade

de uma avaliação realizada de forma organizada, onde:

I – As competências desejadas para a educação profissional estejam bem definidas;

II – Os objetivos, conteúdos, estratégias e meios possibilitem uma aprendizagem

significativa.
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A interpretação do domínio das competências deverá ser feita por formas de

avaliação, que assegurem o desenvolvimento de uma atitude de auto-avaliação do

educando e a integração na discussão dos resultados entre este e o docente.

O processo avaliativo deverá ser realizado:

I – Mediante o emprego de instrumentos e técnicas, de conformidade com a

natureza das competências propostas para a educação profissional;

II – Com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

III – Através de instrumentos de avaliação a serem elaborados pelos docentes com a

participação do serviço técnico-pedagógico.

Concluintes de estudos:
É considerado concluinte de estudos, o educando que ao final de cada etapa

obtiver em cada componente curricular nota final (NF), expressa em número inteiros

igual ou superior a 70 (setenta) pontos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) e

Freqüência mínima de 75%, bem como ter concluído com aproveitamento o estágio

supervisionado.

Será considerado evadido o aluno que obtiver mais de 50% de falta na etapa.
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14 DA RECUPERAÇÃO

A recuperação é entendida como orientação contínua de estudos e criação de

novas situações de aprendizagem.

Terá direito à recuperação os alunos de cursos nas modalidades de

aprendizagem industrial e habilitação técnica, que apresentar desempenho

considerado insatisfatório e média mínima de 50, sendo uma responsabilidade do

instrutor, planejar e organizar o momento de recuperar, utilizando-se de estratégias

adequadas aos conteúdos, de acordo com suas características, e condições

materiais e humanas, conforme orientação pedagógica.

A recuperação dar-se-á nos seguintes modos:

a) Recuperação Continua – acontecerá no decorrer do processo de ensino

aprendizagem;

b) Recuperação Final – acontecerá ao término de cada componente curricular,

em conformidade com os critérios estabelecidos pelo docente. Terá direito à

recuperação final o aluno que não alcançar a pontuação necessária para promoção

e que no mínimo tenham obtido média = 50 na unidade curricular;

Aos alunos que faltarem, por motivos justificados como doença pessoal ou de

familiares, falecimento de familiares, licença maternidade, questões judiciais e

assuntos militares, deverão preencher requerimento na Secretaria do CFP,

anexando documentos comprobatórios, a estes serão oferecidas à oportunidade de

recuperar as aulas perdidas, mediante análise da possibilidade de recuperação pela

Direção do CFP em conjunto com a Coordenação Pedagógica.
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15 DA RETENÇÃO

Será considerado retido, o educando que não obtiver, em cada etapa,

correspondente a unidade curricular ou curso, nota final (NF), igual ou superior a 70

(setenta), numa escala de 0 a 100, e ou, o não alcance de conceitos bom ou ótimo,

quando aplicado.

A progressão de alunos retidos em unidade curriculares nas modalidades de

Habilitação Técnica e Aprendizagem Industrial com saídas intermediárias, em

termos de conteúdo, estará prevista nos referidos planos de cursos, a qual poderá

ser realizada no mesmo ou em outro curso que contenha a referida unidade

curricular no prazo de duração do curso ou conforme oferta do Centro de Formação

Profissional, respeitando o prazo máximo de 2 (dois) anos para a modalidade de

Habilitação Técnica.

Os componentes curriculares em retenção poderão ser cursados em

concomitância na etapa seguinte, com exceção dos componentes curriculares que

exijam pré-requisitos para seqüência de estudos.

Ao concluir a última etapa o aluno ainda tiver pendência ou retenção em alguns

dos componentes curriculares, poderá cursar os devidos componentes ingressando

em outra turma do curso.
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16 DA DESISTÊNCIA E DA TRANSFERÊNCIA

Será considerado desistente o aluno que manifestar à Secretaria da Escola seu

desligamento do curso. O Centro de Formação Profissional se reserva o direito de

desligar o aluno, caso ele não compareça na instituição no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, após contato realizado pela coordenação pedagógica.

À Escola fica facultativa a autorização de transferência de aluno, mediante

análise da situação requerida.
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17 DO SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

O controle de freqüência ficará sob a responsabilidade do professor e da

secretaria do Centro, sendo obrigatório a presença às aulas e aos demais atos

escolares.

O registro de freqüência será obrigatório no diário de classe, cabendo aos

docentes a responsabilidade de fazê-lo, e a secretaria do Centro fará o controle

mensal, informando aos discentes seu índice de ausência, a fim de evitar  que

supere o percentual permitido e conseqüentemente a reprovação por falta.

O controle de freqüência será efetuado diariamente, exigido o mínimo de 75%

(setenta e cinco por cento) do total de horas aulas de cada componente curricular.

Em caso de interrupção das aulas previstas no calendário escolar, haverá

reposição das aulas, com critérios estabelecidos pela Coordenação Pedagógica e

Docente.



89

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

18 DO APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

ANTERIORES

As competências anteriores adquiridas pelo aluno, por meio de conhecimentos

e experiências anteriores vividas relacionadas ao perfil de conclusão de cursos

técnicos correspondentes a Componentes Curriculares poderão ser avaliados para

aproveitamento de estudos, nos termos da legislação vigente, podendo ser

aproveitados com base em:

 Cursos, etapa ou certificação profissional de nível técnico, mediante

comprovação e análise da adequação ao perfil profissional de conclusão, com a

avaliação do aluno;

 Cursos de Educação Profissional, Formação Inicial e Continuada de

Trabalhadores, com carga horária equivalente a contida na matriz curricular do curso

mediante avaliação de conhecimentos e competências do aluno;

 Poderão ser aproveitados os componentes curriculares de caráter

profissionalizante cursados na parte diversificada do ensino médio,

independentemente de exames específicos;

 Poderão ser aproveitados para prosseguimento ou conclusão de estudos, os

conhecimentos e habilidades adquiridas por meios não-formais, que serão aferidos e

reconhecidos mediante avaliação.

O aproveitamento de estudos deverá seguir as recomendações emanadas do

Parecer CNE/CEB nº 40/2004 e Resolução Estadual 25/01, o que será de

responsabilidade da comissão designada pela Gerência de Educação Profissional

do SENAI/RR e Direção da escola para realizar os tramite legal para a análise da

solicitação de aproveitamento.
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19 HORÁRIO ESCOLAR

O Curso poderá funcionar nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo

previsto no Edital de Seleção, com práticas de laboratórios, atividades de

demonstração, aulas teóricas e intervalos. Cada aula terá duração de 55 minutos e o

turno terá 4 horas/aulas com intervalo de 20 minutos após a segunda aula.
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20 CALENDÁRIO ESCOLAR

O curso obedecerá ao calendário escolar do CFP Prof. “Alexandre Figueira

Rodrigues”, o qual será elaborado considerando a legislação em vigor (Lei nº

9.394/06).
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21 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado visa a participação do aluno em situações reais de

trabalho, proporcionando-lhe experiências que complementam e acrescentam os

currículos em sua vida profissional.

O Plano de Estágio contempla as atividades de execução, acompanhamento e

avaliação do estágio, observada a legislação vigente.

A avaliação final de estágio é fundamental e objetiva verificar a qualidade do

profissional que está sendo lançado no mercado de trabalho, bem como para servir

de parâmetros à equipe técnica no que se refere à validação ou reformulação do

curso.

A seqüência de desenvolvimento do estágio está estabelecida de forma a

permitir que, desde a primeira etapa os alunos iniciem atividades referentes ao

estágio, conforme demonstrativo abaixo:

a) etapa - 100 horas no 1ª etapa

b) etapa - 100horas no 2ª etapa

c) etapa - 100 horas no 3ª etapa

Dessa forma, o aluno tenha domínio tanto teórico quanto prático das técnicas

de Segurança no Trabalho.

O período de realização do estágio poderá ser a partir da primeira etapa da

formação profissional de acordo com o plano de estágio anexo.
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22 RELATÓRIO FINAL DE CONCLUSÃO DO CURSO

No final do curso técnico será permitido ao aluno apresentar individualmente

um relatório final de conclusão de estágio conforme plano de estágio anexo.
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23 INSTALAÇÕES FÍSICAS

O Curso Técnico em Segurança no Trabalho será realizado em ambiente

flexível, utilizar-se-ão as seguintes instalações físicas:

SENAI/DR – RR
PLANEJAMENTO
OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS
1. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE:
CFP Profº “Alexandre Figueira Rodrigues”

2.. IDENTIFICAÇÃO
SALA DE AULA

3. EQUIPAMENTOS PROPOSTOS:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1 Conjunto de carteiras escolares p/ alunos, composta
de: carteira com braço, acento e encosto acolchoadas. unid. 30

2 Mesa p/ professor tipo escritório com 2 gavetas, com
chave, em madeira. unid. 1

3 Cadeira giratória para professor. unid. 1

4 Lixeira plástica. unid. 1

5 Central de ar com 48.000 Btus unid. 1
6 Tv em cores 29". unid. 1
7 DVD com controle remoto unid. 1

8

Retroprojetor, vidro de exposição, lente Fresnel,
conjunto de espelho da cabeça de projeção, conjunto
de espelho da base, lente simples de distância focal de
293 mm, lâmpada de projeção, soquete da lâmpada,
diodo, interruptor liga-desliga, termostato de
segurança, pé, botão de focalização, motor exaustor
120 volts, 60 Hz.

unid. 1

9 Rack para TV e DVD em madeira unid. 1

10 Quadro branco medindo 400 x 125 cm com moldura
em alumínio. unid. 1

11 Tela para projeção de transparências, slides etc. com
suporte e tripé em alumínio medindo A160 x L180 cm unid. 4

12 Flip-Chart em madeira tripé medindo A170x L70 cm,
fundo medindo A80x L70. unid. 4

Tabela 24 – Instalações Físicas – Sala de Aula



95

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

SENAI/DR - RR
PLANEJAMENTO
OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS
1. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE:
CFP Profº “Alexandre Figueira Rodrigues”

2. IDENTIFICAÇÃO
LABORÁTÓRIO DE INFORMÁTICA
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (Mínimas) UNID. QUANT.

01 - Microcomputador com no Mínimo 3.0 Ghz Clock,
Placa de Vídeo Off-Board de 128 Mb, Memória RAM
1024 Mb DDR2 533MHz, HD 80 Gb, Drive DVD – RW
(leitor e gravador de DVD), Teclado Padrão ABNT2
(Layout – Português Brasileiro), Mouse Óptico Rollon,
Drive Disquete 3.5” 1.44 Mb e Monitor de LCD 17” com
caixas de som embutidas.

Unid. 01

02 HP Business Desktop DC5750
Marca: HP
P/N: RK460AW
Sistema Operacional: Windows® XP Professional
Processador Athlon 64 X2 3800 ou Equivalente
Chipset ATI Express 1150
Memória RAM 1GB DDR2 533MHz
Disco Rígido 80-GB SATA 3.0-Gb/s 7200rpm
Drive Ótico DVD-RW (leitor e gravador de DVD)
Placa de Vídeo Integrated ATI Radeon X300 graphics
Placa de Audio Integrated High Definition audio with
Realtek 2
channel
Placa de Rede Integrated Broadcom 5755 Gigabit
Ethernet
Garantia 3 anos (on site)

Unid. 04

Kit Dual Buddy Premium
- 01 Placa de Vídeo ATI Radeon Dual View (2 saídas
de vídeo)
- 02 Adaptadores Buddy Premium (som integrado)
- 02 Licenças software Buddy c/ manual

Unid. 08

Cabo extensor KVM VGA/USB 3,0m
Cabo Extensor VGA 1,8m
Cabo Extensor USB 1,8m

Unid. 08

Monitor LCD 17” 740N com caixas de som embutidas
Marca: Samsung
P/N: LS17HAAKS

Unid. 20

Teclado ANBT II USB Preto/Prata
Mouse Óptico UBS Preto/Prata

Unid. 20

03 No-break 1200va (Bivolt automático, Estabilizador
automático interno (AVR).

Unid. 05

04 - Projeto de Imagem, Lâmpada: 2000H (alta
luminosidade), 3000H (baixa luminosidade),

Unid. 01
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Brilho/lumens: 1800 Ansi Lumens, Resolução nativa:
SVGA (800x600).

05 Tela de Projeção retrátil de 1,80x1,80 com ajustes de
altura, com múltiplos pontos de parada, acabamento do
estojo em pintura eletrostática e superfície de projeção
branca opaco com ganho de brilho.

Unid. 01

06 Central de ar de 24.000 Btus Unid. 01
Tabela 25 – Instalações Físicas – Laboratório de Informática

ITEM MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. QUANT.
01 Quadro branco 1,20x1,50 Unid. 01
02 Cadeiras acolchoadas com rodas para escritório

s/braço (azul)
Unid. 21

03 bancadas dos computadores e mesa do professor N.A N.A
Tabela 26 – Instalações Físicas – Laboratório de Informática

2. CARACTERIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PROPOSTO:
2.1. IDENTIFICAÇÃO
LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO

3. EQUIPAMENTOS:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1 Mesa de desenho (tipo prancheta) unid. 15
2 Mesa – tipo escritório unid. 1
3 Cadeira giratória unid. 1

4 Escalimetro nº 01 unid. 15

5 Jogo de esquadro par 15

6 Cadeira giratória – com encosto para desenho unid. 15

7 Quadro branco unid. 1
Tabela 27 – Instalações Físicas – Laboratório de Desenho técnico
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2. CARACTERIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PROPOSTO:
2.1. IDENTIFICAÇÃO
BIBLIOTECA

3. EQUIPAMENTOS:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1 Mesa de estudo com 4 divisórias unid. 3
2 Mesa Ilha para estudo em grupo com 6 lugares unid. 2
3 Cabine para estudo individual unid. 1

4
Cabines de computadores

para consulta a internet
unid. 8

5 Videoteca com capacidade para 19 pessoas unid. 1
Tabela 28 – Instalações Físicas – Biblioteca

A infra-estrutura necessária para o desenvolvimento das práticas relativas a

combate a incêndio e higiene e segurança do trabalho poderá ser viabilizada

mediante visita técnica, com práticas orientadas nas dependências do Corpo de

Bombeiros e Laboratório Central da Secretária de Saúde do Estado,

respectivamente.

O curso contará ainda com a estrutura administrativa de apoio destinada à

coordenação do curso, sala de reunião, secretaria escolar e coordenação

pedagógica.
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24 RECURSOS NECESSÁRIOS

 Instrumentos para medição (Dosímetro, Luxímetro, Termômetro UBTG,

Detector de gases e Explosímetro).

 Boneca Ressucianne para reanimação cárdiorespiratória.

 Kit de Primeiros Socorros.

 Kit de Equipamentos de Proteção Individual.

 Extintores de Incêndio para a prática de combate a incêndio, sendo 02 de

Gás Carbônico de 06 quilos, 02 de Água Pressurizada de 10 litros, 02 de Pó químico

seco de 06 quilos e 02 de Espuma de 10 litros.
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25 PESSOAL DOCENTE ENVOLVIDO NO CURSO

ETAPA I

Disciplina Professor Documentos enviados

Empreendedorismo Francisco Guilherme de Sousa

Curriculum Vitae

Diploma de Graduação em Administração.

Diploma de graduação Ciências Econômicas.

Certificado de Pós-graduação em Agente de Desenvolvimento em

Cooperativas.

Certeira de Identidade.

Técnicas de Redação

Empresarial e Oficial
Ingrid Cristina Pinheiro Gomes

Curriculum Vitae

Diploma de Licenciatura Plena em Letras.

Certificado de Pós-graduação em Gestão Escolar.

Carteira de Identidade e CPF.

Educação Ambiental Sewbert Rodrigues Jati

Curriculum Vitae

Diploma de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas;

Carteira de Identidade e CPF.

Estatística Alberio Pinto Neves
Curriculum Vitae;

Diploma de Bacharel em Estatística;



100

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

Certificado de Pós-Graduação em Marketing.

Carteira de Identidade e CPF.

Estudo das Normas

Regulamentadoras

Raimunda Gomes Damasceno

Bascom

Curriculum Vitae;

Diploma de Bacharel em Ciências Sociais;

Diploma de Bacharel em Comunicação Social;

Certificado de Pós-Graduação em Formação de Consultores de

Micro e Pequenas Empresas;

Certificado de Curso Técnico de Segurança do Trabalho;

Carteira de Identidade.

Inspeção de

Seg./Investigação e

Análise de Acidente

Francisco Cleudiomar Alves

Ferreira

Curriculum Vitae;

Diploma do Curso de Formação de Oficias Bombeiros Militares;

Certificado do Curso Superior de Aperfeiçoamento – MB;

Certificado do Curso de Operações com Produtos Perigosos –

COPP;

Certificado do Curso de Manuseio e Transporte de Cilindro de Cloro;

Certificado do Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas / CHVT.

Carteira de Identidade e CPF.

Iniciação a Informática Magda Cristina Oliveira Brito

Curriculum Vitae;

Carteira de Identidade, título, CPF e Certidão de Casamento;

 Declaração de conclusão da Pós-Graduação Lato Sensu em
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Educação – “Educação Inclusão”;

Diploma e Histórico Escolar do Curso Técnico em Processamento de

Dados;

Diploma do Curso Superior de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas;

Certidão de Conclusão do Programa Especial de Formação

Pedagógica para Formadores da Educação Profissional;

Certificado do Curso de Construção de páginas Web I;

Certificado do Curso de Administrando Windows NT 4.0;

Certificado do Curso de Banco de Dados I;

Certificado do Curso de Introdução ao Inglês Técnico;

Certificado do Curso Conceitos Básicos de Rede.

Certificado do Curso Eletrônica Básica e Arq. de Computadores;

Certificado do Curso Tecnologia Educacional;

Curso Dinâmica de Grupos como Técnica Pedagógica;

Capacitação em Prática Pedagógica: Formação com Base em

Competências;

Curso Básico de DataCad;

Curso de Modelagem em 3D em DataCad;

Curso Software Virtual Vision para Docentes e Técnicos do SENAI;
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Capacitação Profissional para Professores no Programa Itel

Educação para o Futuro;

Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Instrutores – FAI.

Leitura e Interpretação

de Desenhos Técnicos
Loida de Oliveira Pereira

Curriculum Vitae;

Diploma de Licenciatura em Educação Artística;

Certificado de Pós-Graduação em Administração de Recursos

Humanos;

Carteira de Identidade e CPF;

Qualidade em Serviço Danielson Santos da Silveira

Curriculum Vitae;

Diploma do Curso de Tecnólogo em Indústria Têxtil;

Certificado de Pós-Graduação em Direito Ambiental;

Certificado do Curso de Especialização em Engenharia de

Segurança no Trabalho;

Certificado do Curso de Especialização em Gestão da Qualidade e

Produtividade;

Certificado de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio

Ambiente;

Carteira de Identidade e CPF.

Primeiros Socorros  e

Prevenção de Combate a

Francisco Cleudiomar Alves

Ferreira

Curriculum Vitae;

Diploma do Curso de Formação de Oficias Bombeiros Militares;
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Incêndio Certificado do Curso Superior de Aperfeiçoamento – MB;

Certificado do Curso de Operações com Produtos Perigosos –

COPP;

Certificado do Curso de Manuseio e Transporte de Cilindro de Cloro;

Certificado do Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas / CHVT.

Carteira de Identidade e CPF.

Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais

Raimunda Gomes Damasceno

Bascom

Curriculum Vitae;

Diploma de Bacharel em Ciências Sociais;

Diploma de Bacharel em Comunicação Social;

Certificado de Pós-Graduação em Formação de Consultores de

Micro e Pequenas Empresas;

Certificado de Curso Técnico de Segurança do Trabalho;

Carteira de Identidade.
Tabela 29 – Pessoal docente envolvido no curso – etapa I



104

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

ETAPA II

Disciplina Professor Documentos enviados

Técnicas de

Treinamento

Renner da Silva

Sadeck

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados;

Certificado de Especialização em Informática e Educação;

Certificado de Especialização em Docência no Ensino Superior;

Carteira de Identidade.

Programa de Capacitação de Avaliação Institucional: A legislação e as diretrizes dos

SINAES

Psicologia e Ética

no Trabalho

Virgínia Marne da

Silva Araújo dos

Santos

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação no Curso de Psicologia;

Certificado de Pós-Graduação em Saúde Pública;

Certidão de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Educação Profissional Técnica

de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade – EJA;

Carteira de Identidade e CPF.

Segurança no

Trabalho

Raimunda Gomes

Damasceno

Bascom

Curriculum Vitae;

Diploma de Bacharel em Ciências Sociais;

Diploma de Bacharel em Comunicação Social;

Certificado de Pós-Graduação em Formação de Consultores de Micro e Pequenas

Empresas;
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Certificado de Curso Técnico de Segurança do Trabalho;

Carteira de Identidade.

Legislação

Trabalhista e

Previdenciária (Cont.

da Disciplina – 22

horas)

Fabiana Carla

Bezerra Vitaliano

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Secretariado Executivo;

Certificado do Curso Técnico de Segurança no trabalho;

Carteira de Identidade e CPF.

Tecnologia e

Prevenção de

Combate a Sinistro

Francisco

Cleudiomar Alves

Ferreira

Curriculum Vitae;

Diploma do Curso de Formação de Oficias Bombeiros Militares;

Certificado do Curso Superior de Aperfeiçoamento – MB;

Certificado do Curso de Operações com Produtos Perigosos – COPP;

Certificado do Curso de Manuseio e Transporte de Cilindro de Cloro;

Certificado do Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas / CHVT.

Carteira de Identidade e CPF.

Prevenção e

Controle de Perdas

Marlus Araújo de

Almeida

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em de Engenharia Produção

Carteira de Identidade e CPF.

Sociologia Aplicada

ao Trabalho

Maria José Dantas

Freitas

Curriculum Vitae;

Diploma e Histórico de Graduação em Ciências Sociais;

Certificado de Pós-Graduação em Metodologia e Didática do Ensino Superior.

Carteira de Identidade e CPF.

Tabela 30 – Pessoal docente envolvido no curso – etapa II
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ETAPA III

Disciplina Professor Documentos enviados

Planejamento e Gestão

da SST

Daniely de Souza Santos

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Ciências Econômicas;

Certificado de Pós-Graduação “lato sensu” em Desenvolvimento

Regional Sustentável e Políticas Públicas;

Diploma de Curso Técnico em Segurança no Trabalho;

Certificado em Planejamento Estratégico;

Carteira de Identidade e CPF.

Valérie Viviane Oliveira do

Vale

Curriculum Vitae;

Diploma de Comunicação Social;

Diploma do Curso Técnico em Segurança no Trabalho;

Certificado do curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e os novos

Desafios para a Fiscalização e o Controle Externo;

Certificado de Estágio de Adaptação de Bombeiros para Aeródomo;

Certificado do Curso de Incêndios Florestais – CIF;

Diploma de curso de Formação de Sargentos, com especialização em

Segurança do Trabalho;

Certificado do Treinamento de Comandante de Base avançada de

Prevenção e Combate a Incêndio Florestal;
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Certificado do curso Operacional de Defesa Civil – CODC;

Certificado de curso de Aperfeiçoamento de Sargentos;

Carteira de Identidade.

Direito do Trabalho Sergio Raiol de Queiroz

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Direito;

Carteira de Identidade e CPF

Declaração do curso de Especialização em Saúde do trabalhador e

Ecologia Humana;

Carteira de Identidade e CPF.

Comunicação em

Marketing

Vanisía de Sousa Santos

Capaverde

Curriculum Vitae;

Diploma de Bacharel em Administração;

Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública e Cidadania.

Diploma do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar com

Graduação em Gestão de Riscos Coletivos.

Carteira de Identidade Militar.

Negociação de Conflitos Miguel Arcanjo Lopes Neto

Curriculum Vitae.

Certificado e Histórico de Especialização em Segurança Pública e

Cidadania.

Certificado do Curso de Gerenciamento de Crises.

Certificado do Curso de Negociação.
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Certificado e Histórico do Curso de Formação de Oficiais.

Certeira de Identidade Militar.

Princípios de Tecnologia

e Processos
Marlus Araújo de Almeida

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em de Engenharia Produção

Carteira de Identidade e CPF.

Higiene no Trabalho
Hosana Carolina dos Santos

Barreto

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Química;

Diploma de Graduação em Tecnologias em Análise e Desenvolvimento

de Sistemas;

Certificado de Especialização em saúde do Trabalhador e Ecologia

Humana;

Declaração de Mestrando em Química Ambiental;

Carteira de Identidade e CPF.

Epidemiologia James Rodrigues de Souza

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Medicina Veterinária;

Certificado de Especialização em Epidemiologia e Vigilância em saúde;

Carteira de Identidade e CPF.

Toxicologia Ailton Fernandes Teodoro

Curriculum Vitae;

Diploma de Graduação em Medicina Veterinária;

Carteira de Identidade e CPF.

Tabela 31 – Pessoal docente envolvido no curso – etapa III
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Área de Atuação Colaborador/ Função Formação
Gerência de Educação
Profissional – SENAI –
Departamento Regional

1. Jamilli Vasconcelos – Gerente de Educação
Profissional

Graduada em Administração

Direção do Centro de
Formação Profissional Profº
“Alexandre Figueira
Rodrigues”

1. Jacqueline  Abreu de Oliveira Vieira – Diretor
do CFP

Apoio Pedagógico
(Suporte a docência e apoio
em multimeios didáticos)

1. Maria Elza Cavalcante – Coordenadora
Pedagógica

Secretaria do CFP
(apoio administrativo)

Recepção do CFP (função de
informação)
Coordenação da área de
Segurança no Trabalho
(apoio administrativo, função
de informação e infraestrutura)

2. Luciana Oliveira Veloso – Coordenadora do
Curso e Orientadora do Estágio

Graduada em Enfermagem e cursando
Técnico em Segurança do Trabalho

3. Raimunda Gomes Damasceno Bascom – Profª
Orientadora do Estágio (Profª do Curso)

- Bacharel em Ciências Sociais, Bacharel
em Comunicação Social, Pós-Graduação
em Formação de Consultores de Micro e
Pequenas Empresas e Técnico de
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Segurança do Trabalho.

Biblioteca (apoio em
multimeios didáticos e função
de informação)

1. Clivea de Farias Souto Graduada em Biblioteconomia

Serviços Gerais (infraestrutura
e manutenção escolar)

Tabela 32 – Colaboradores do SENAI envolvidos no curso
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26 DIPLOMAS

Ao aluno que concluir as etapas I, II, III, cumprir a carga horária total de 300

horas referentes ao estágio supervisionado e obter rendimento satisfatório no

relatório final do curso, o aluno receberá o Diploma de Técnico em Segurança no

Trabalho.

O diploma será registrado pelo órgão competente e terá validade nacional,

mediante o cadastro dos alunos no Sistema Nacional de Informações da Educação

Profissional e Tecnológica – SISTEC do Ministério da Educação.

Para expedição de diploma o aluno deverá estar em dia com a documentação

necessária.
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ANEXOS

A N E X O  A – P l a n o  d e  e s t á g i o  c u r r i c u l a r  s u p e r v i s i o n a d o –
c u r s o  t é c n i c o  e m  s e g u r a n ç a  n o  t r a b a l h o

O Plano de estágio que apresentamos vem atender aos princípios educacionais

para a formação de Técnicos em Segurança no Trabalho, definidos no Plano de

Curso, que está em consonância com as novas diretrizes nacionais para a formação

técnica.

Para realização do estagio curricular supervisionado será realizado mediante:

- Formalização de Temo de Convênio com a instituição concedente;

- Formalização de Termo de Compromisso entre o aluno estagiário, instituição

concedente e instituição escolar.

Sendo assim, este plano  estabelece diretrizes de estágio servindo de direção

para todos envolvidos no processo: alunos, professores orientadores, supervisores,

coordenação do curso e empresa; quanto aos princípios, fundamentos,

operacionalização e construção prática do processo de estágio.

1. Estágio curricular supervisionado no contexto da formação do técnico em
segurança no trabalho

A política atual de formação do Técnico em Segurança no Trabalho, de acordo

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível

Técnico, aprovado em 05/10/99, traz como princípios básicos o fortalecimento de

metodologias de elaboração de currículos a partir de competências profissionais

gerais do técnico por área, modo a considerar as peculiaridades do desenvolvimento

tecnológico com flexibilidade e a atender às demandas do cidadão, do mercado de

trabalho e da sociedade.

Essas exigências impõem ainda um novo olhar às práticas de estágios

curriculares, bem como a todo processo de formação do profissional que se está

lançando no mercado de trabalho local.
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2. O estágio curricular supervisionado e as suas normas gerais

O estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular obrigatório no

Curso Técnico em Segurança no Trabalho. E como parte integrante do processo de

formação dos técnicos, visa à efetivação de uma prática transformadora que seja

capaz de atender as necessidades dos trabalhadores lá onde se encontra um

Técnico em Segurança no Trabalho, contribuindo para a construção de uma

sociedade com a cultura da saúde segurança do trabalhador. Desta forma, o

processo de estágio não pode ocorrer de qualquer jeito; há um conjunto de normas,

princípios legais e diretrizes que o regulamentam no sentido de garantir a sua

eficiência e qualidade no processo de formação dos Técnicos em Segurança no

Trabalho. Sendo assim, o estágio realizado pelos alunos do Curso Técnico em

Segurança no Trabalho é baseado nos princípios da Lei de Diretrizes e Base da

Educação Nacional, Lei nº 9.394/06, e nas diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Profissional de Nível Técnico pelo Parecer: CNE/CEB 35/2003, pela

Resolução CNE/CEB Nº 01/2004 e na Lei do estagio de estudantes nº. 11.788/2008.

O Estágio Curricular Supervisionado, enquanto ato educativo exige que a

Instituição de Ensino trabalhe didaticamente com seus alunos o planejamento, o

desenvolvimento, a avaliação e os resultados das atividades nele desenvolvidas. A

experiência vivenciada fora da escola pelos alunos em situação de estágio tem que

ser trazida para dentro da escola, enriquecendo e beneficiando todos. Por outro

lado, como esses alunos estão engajados em um processo educativo, a empresa

que os recebe como estagiários deve ter a consciência de seu trabalho educativo e

da obrigação que tem de orientar esses estagiários, para que tirem o melhor proveito

dessas vivências.

A empresa, portanto, deve procurar diversificar as atividades do estagiário

durante o seu período de estágio, dando-lhes chance de melhor compreensão de

todo o processo de trabalho, de modo a enriquecer seu currículo escolar. Isto implica

na necessidade da empresa de não colocar o estagiário apenas na execução de

trabalhos operacionais repetitivos e rotineiros que acrescentam muito pouco em seu

processo educativo para a cidadania e o trabalho e sim direcionar para sua área de

modo a atender plenamente seu objetivo.
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O Estágio Curricular Supervisionado do Curso Técnico em Segurança no

Trabalho esta de acordo com o Plano de Curso, com carga horária de 300 horas

distribuídas em 4 horas diárias. Somente em raríssimos casos será permitida a

execução do estágio no final do curso, tendo em vista que desta forma se perde o

enriquecimento da troca de experiências no ato educativo. Caso o aluno opte em

fazer o estágio somente no final do curso, o mesmo poderá ser considerado não

concluinte do curso.

2.1 O papel do aluno estagiário no processo do estágio

Ao ingressar no estágio, o aluno estará assumindo o compromisso de cumprir

com fidelidade, honestidade, comprometimento e dedicação a proposta do estágio

em exercício.

Desta forma, entre outras coisas, deverá:

 Desenvolver os estudos sugeridos pelo professor orientador para a

consolidação e construção / reconstrução da prática no estágio.

 Planejar e executar criteriosamente o plano individual de estágio.

 Cumprir integralmente a carga horária prevista no cronograma de atividade.

 Analisar a sua própria prática e atuação de um processo de reflexão doação.

 Portar-se com ética e estética na empresa, desenvolvendo um

comportamento de boas relações e inter-relações no ambiente de trabalho, sabendo

ouvir, falar e se posicionar com coerência, sensibilidade, cordialidade, sociabilidade

e bom senso.

 Responder corretamente no momento solicitado ao instrumento de avaliação

no processo de estágio, dando contribuições para o contínuo aperfeiçoamento do

processo de estágio.

 Solicitar orientação do professor orientador sempre que necessário.

 Emitir relatórios mensalmente da sua atuação no estagio.

 Elaborar relatório final de conclusão de estágio.

O relatório tanto mensal quanto o relatório de conclusão de estagio deverão ser

assinados pelo professor orientador e Supervisor do estágio e posteriormente

entregue a coordenação do curso, que fará o encaminhamento à secretaria da

escola.
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2.2 O papel do professor orientador no processo do estágio

O professor orientador é o responsável pela condução do grupo de alunos

estagiários no processo de realização de estágio, zelando pela qualidade

pedagógica no processo de atendimento e formação dos estagiários, de maneira a

criar as condições científico-pedagógicas necessárias para que estes desenvolvam

os conhecimentos, nas habilidades, competências e valores necessários á sua

prática técnica. Desta forma, entre outras coisas, cabe ao professor orientador:

 Participar do planejamento das atividades e ações do estágio em exercício.

 Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos alunos

durante o estágio.

 Orientar e acompanhar os estagiários na elaboração do plano individual e/ou

em grupo de estágio.

 Orientar e acompanhar os estagiários no planejamento, desenvolvimento,

avaliação e elaboração do Relatório Final de Estágio.

 Responder pela coerência entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário

e o plano de curso.

 Levar os estagiários a desenvolverem boas práticas de relacionamento

institucional, lembrando-lhes quanto à aplicação de técnicas básicas de relações

humanas no trabalho: como ouvir, falar, como se posicionar, como organizar o

trabalho coletivo, como planejar em equipe, como entrevistar, como coordenar uma

reunião, etc.

 Participar do processo de avaliação institucional do estágio.

 Repassar / instruir o estagiário sobre as técnicas e tecnologias necessárias

ao desempenho das funções atribuídas.

 Acompanhar as freqüências do estagiário na empresa.

 Emitir relatório final sobre atuação do estagiário.

2.3 O papel do supervisor de estágio no processo de estágio

É o responsável pelo acompanhamento do estagiário na empresa. Antes da

entrada efetiva do estagiário, deverá preparar em conjunto com o coordenador do
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curso e professor orientador, um Programa de Estágio contendo as atividades a

serem desenvolvidas e, se possível, um cronograma dessas atividades para facilitar

o acompanhamento da realização do mesmo. Desta forma, entre outras coisas, cabe

ao Supervisor de estágio providenciar a melhor e mais rápida integração do

estagiário na empresa, através do repasse de dados / informações sobre:

 Cultura da empresa, filosofia e valores institucionais, normas existentes,

rotinas de trabalho, benefícios concedidos aos estagiários, se houver.

 Acompanhar a freqüência do estagiário na empresa.

 Orientar os alunos e empresas sobre o conteúdo do Termo de Compromisso

e normas legais, para mostrar aos mesmos a importância do estágio no

enriquecimento profissional e do currículo.

 Definir junto às empresas, horário, duração de estágio, etc.

 Analisar os relatórios emitidos pelos alunos estagiários.

 Acompanhar e avaliar o estágio nos termos da lei e da prática pedagógica.

2.4 O papel do coordenador do curso no processo de estágio

É o responsável pela coordenação e condução do processo de estágio, zelando

pela sua qualidade e obtenção dos resultados esperados. Desta forma o

coordenador do curso é a pessoa responsável por esse processo, assim sendo,

entre outras coisas, cabe ao coordenador do curso:

 Coordenar o processo de elaboração, planejamento, implantação e

avaliação do processo de estágio, juntamente com os professores orientadores e

supervisor de estágio, criando as condições científico-organizacionais necessárias

ao seu desenvolvimento com qualidade.

 Coordenar o planejamento de estágio.

 Coordenar as reuniões com professores orientadores e supervisor de

estágio.

 Coordenar o processo de avaliação institucional do processo de estágio.

 Analisar relatórios emitidos pelos alunos estagiários.

 Publicar os resultados da avaliação realizada e proceder às intervenções

necessárias para a melhoria do processo de estágio.
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2.5 O papel da instituição escolar

A instituição escolar é responsável pela inserção dos alunos estagiários na

empresa, cabe também a Instituição Escolar:

 Formalizar o termo de convênio junto a empresa.

 Formalizar o Termo de Compromisso, cujo documento estabelece

compromisso do aluno estagiário com a empresa.

 Designar os responsáveis pelo acompanhamento dos estagiários (Professor

Orientador, supervisor e coordenador do curso).

2.6 O papel da empresa no processo de estágio

A empresa será o espaço que irá contribuir com a formação e consolidação do

perfil profissional do aluno estagiário, assim sendo, muito contribuirá, se:

 Estiver em consonância como professor orientador, para que as ações

sejam direcionadas para o objetivo do estágio.

 Abrir-se ao aluno estagiário para que este possa conhecer plenamente a

instituição/empresa.

 Designar um funcionário com conhecimento específico para acompanhar as

atividades desenvolvidas pelos alunos estagiários na empresa.

 Avaliar o aluno estagiário.

3 Princípios da concepção de estágio

 O estagio como possibilidade de análise e interpretação em relação à teoria-

prática.

 O estágio possibilitando o aluno-técnico um olhar crítico e um agir sobre

todas as dimensões da empresa, não restringindo apenas a saúde e segurança.

4 Objetivos do estágio

 Proporcionar ao estagiário, aprendizagem prática do oficio de Técnico em

Segurança no Trabalho, através do contato direto com situação reais que lhe
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permitam planejar, orientar, controlar e avaliar o processo de Saúde e Segurança do

Trabalho na empresa.

 Oportunizar situações reais em que o estagiário possa estabelecer relação

com a teoria e prática social no ambiente da empresa, desenvolvendo a capacidade

de refletir sobre a sua práxis, construindo e/ou reconstruindo as dimensões dessas

práxis.

 Oferecer ao aluno estagiário um conhecimento do real em situação real de

trabalho, defrontando com problemas concretos e da dinâmica própria do espaço

empresarial, buscando solução de alternativas em conjunto.

 Oferecer ao SENAI elementos que possibilitem avaliar a qualidade do curso,

através do desempenho dos alunos no estágio.

 Fortalecer as relações de parceria do SENAI com as empresas conveniadas.

5 Perfil do aluno estagiário

O SENAI se propõe a formar um profissional que tenha como perfil a

competência, a responsabilidade e a ética. Que seja pesquisada e investigada e que

tenha autonomia e compromisso com sua auto-formação.

O Estágio Curricular Supervisionado é um dos importantes momentos de

formação e consolidação desse perfil.

Desta forma, espera-se que o estagiário, ao longo de sua atuação desenvolva

ainda mais o perfil em questão, cujas características principais são as seguintes:

 Executar tarefas identificando as causas e origens de acidentes de trabalho,

planejando, organizando e executando planos de prevenção criando um ambiente,

na empresa, seguro e saudável.

 Emitir relatório mensal sobre as atividades da sua área de atuação.

6 Operacionalização do estagio

Para contribuir com a formação e consolidação do perfil profissional e atender

às concepções e aos objetivos do estagio, às 300horas do Estágio Curricular
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Supervisionado do Curso Técnico em Segurança no Trabalho, foram distribuídas da

seguinte maneira:

 Contato com o mundo do trabalho - 260h.

 Relatório mensal e Final de curso - 40h.

6.1 Detalhamento operacional do estágio

 1ª Etapa: Participação em eventos/projetos de interesse social ou
cultural – 100 horas

 Seminário, simpósio, workshop, visitas técnicas, etc.

 2ª Etapa: Participação em eventos/projetos de interesse social ou
cultural – 100 horas

 Seminário, simpósio, workshop, visitas técnicas, trabalho social, etc.

 Contato como Mundo do Trabalho – 100 horas

Observar todo o ambiente da empresa nos seguintes aspectos:

 Sinalização;

 Quantidade de extintores, localização vertical e horizontal;

 Identificação de tomadas;

 Identificação de luminosidade, ruído e calor;

 Análise ergonômica dos postos de trabalho;

 Descrever o processo produtivo;

 Avaliar o sistema de prevenção de incêndio, se houver.

 Elaborar junco com os trabalhadores o mapa de risco se não houver e se

houver fazer análises e implementações.

 Fazer o croqui do local e onde precisar indicar a sinalização.

 Ministrar palestras no local de trabalho sobre:

 Prevenção de acidentes;

 Uso de EPC e EPI;

 Drogas, DST / AIDS;
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 Qualidade de vida, etc;

 Legislação / - motivação / - Psicologia do Trabalho.

 Montar um CIPA se necessário.

 Treinar o indicado.

 Elaborar o PPRA ou PCMAT.

 Realizar SIPAT em conjunto com a CIPA/Indicado melhorias

 Avaliar a rotina do manuseio e transporte de cargas perigosas e propor

mudanças.

 Avaliar o serviço de pronto atendimento, remoção de acidentes, se houver.

 Implantar o serviço de pronto atendimento e remoção de acidentados.

Observação: Nas empresas onde não for possível realizar as atividades previstas o

aluno estagiário deverá descrever a ação não realizada, seguindo todos os passos e

fundamentação legal.

 Relatório de atividades de estágio – mensal e final – 80h
O professor orientado deverá planejar momentos para orientar os alunos

quanto à elaboração e formatação (Fonte, alinhamento, recuo e espaçamento) dos

relatórios.

O professor-orientador também deverá aprovar o Relatório de Atividades

ficando incumbido da respectiva avaliação.

O aluno estagiário poderá preencher relatórios de atividades mensais

descrevendo as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, para entregar ao

professor-orientador nas datas pré-estabelecidas pelo mesmo. Este documento,

caso solicitado, subsidiará o relatório final e também será uma referência para a

avaliação do estágio.

O relatório de atividades obedecerá à estrutura definida pelo professor

orientador, a qual deverá compreender os elementos pré-textuais: capa, folha de

identificação; textuais: introdução, atividades desenvolvidas e considerações finais e

os pós-textuais: referências, apêndices e anexos, se houver.
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Observação: O aluno estagiário deverá apresentar ao final do curso um relatório, o

qual será elaborado individualmente. O mesmo deve conter todas as informações

referentes às atividades desenvolvidas durante o estágio, o qual será elaborado sob

a orientação do professor orientador. O relatório será avaliado pelo professor

orientador que atribuirá conceitos variando de: Insuficiente, regular, bom e

excelente.

Modelo de Relatório Final de Estágio.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONNAL
CURSO Técnico em Segurança no Trabalho

MODALIDADE HABILITAÇÃO TÉCNICA
(Arial, 14, negrito, espaço simples, maiúsculas)

NOME DO AUTOR
(arial, 14, negrito, maiúsculas)

TÍTULO
(arial,14, negrito, espaço 1,5, maiúsculas)

Boa Vista-RR
2012

(arial, 12, espaço simples, minúsculas)

2 cm

NOME DO AUTOR
(arial, 14, negrito, maiúsculas)

TÍTULO
(arial,14, negrito, espaço 1,5, maiúsculas)

Relatório de  estágio na empresa
apresentado como instrumento de
avaliação do curso Técnico em
Segurança no Trabalho
modalidade Habilitação  , do
Centro de Formação Profissional
Profº Alexandre F. Rodrigues -
SENAI-RR.

Orientador: Profº__________________
(arial, 12, minúsculas, centrado)

Boa Vista-RR
2011

(arial, 12, espaço simples, minúsculas)

2 cm

2. Capa 1. Folha de Rosto
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONNAL

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
MODALIDADE HABILITAÇÃO TÉCNICA

(Arial, 14, negrito, espaço simples, maiúsculas)

Direção do CFP Profº Alexandre F. Rodrigues
Diretor: Jacqueline Abreu de Oliveira Vieira
Coordenação Pedagógica: Maria Elza Costa Cavalcante
Coordenador do Curso:Luciana Oliveira Veloso

Empresa/Local de estaágio
Nome: ____________________________________________
Endereço: _________________________________________
Município: _________________________________________
Telefone: __________________________________________
Endereço eletrônico: _________________________________

Aluno
Nome: ____________________________________________
Endereço: _________________________________________
Município: _________________________________________
Telefone: __________________________________________
Endereço eletrônico: _________________________________

Estagio curricular Obrigatório
Professor Orientador:  Luciana Oliveira Veloso
Supervisor na Empresa: _____________________________

2 cm

Agradecimento

O agradecimento deve ser breve, porém sincero, o modo de
fazer essa página fica a critério do autor. A forma, tipo e tamanho

da fonte, moldura, espaços, etc.

3. Identificação 4. Agradecimento (opcional)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..........................................................
1. HISTÓRICO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO.............
2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....

CONCLUSÃO.............................................................
REFERÊNCIAS.........................................................
ANEXOS...................................................................

INTRODUÇÃO

No texto deve constar a justificativa, os objetivos e
uma síntese relacionando as partes constitutivas do trabalho.
Não deverá apresentar resultados ou conclusões.

(arial, 12, espaço simples, justificado)

5. Sumário 6. Introdução
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1.HISTÓRICO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO
(arial, 14, negrito)

Neste espaço deve constar uma breve descrição da
história da empresa/instituição.

(arial, 12, espaço simples, justificado)

2.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
(arial, 14, negrito)

Neste espaço devem constar detalhadamente todas
as atividades exercidas e/ou acompanhadas pelo aluno no seu
período de estágio na empresa/instituição, bem como
competências e habilidades significativas vividas por ele.

(arial, 12, espaço simples, justificado)

Obs: o titulo pode ser substituído, se orientador/aluno
acharem conveniente.

7. Histórico da Empresa/ Instituição 8. Descrição das Atividades Desenvolvidas

CONCLUSÃO

Este espaço é a parte final do relatório. Deve
aparecer as considerações finais levando em conta os
objetivos propostos na introdução. Poderá conter sugestões
ou recomendações para próxima vivência. Normalmente
empregam-se verbos como: Constatou-se; Observou-se;
Verificou-se; Concluiu-se; etc...

(arial, 12, espaço simples, justificado)

REFERÊNCIAS

Quando produzimos algum trabalho cientifico usamos material de
apoio para organizá-lo. Esse material é o que chamamos de
referencia (livros, revistas, artigos, sites, DVD’s, CD’s). A ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas é encarregada das
normas para apresentação de um trabalho escrito.
A regra padrão para citação das referencias:

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura. 2 ed. Campinas: Pontes,
2001.
GOMES, L. G. Novela e Sociedade no Brasil. Nitéroi: EdUFF,
1998.
NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea
da língua portuguesa. 15 ed. São Paulo; Scipione, 1997.

Artigo de periódicos (revistas): nome do autor, título e subtítulo do
artigo, título da revista em negrito, local de publicação, volume,
número, página inicial e final do artigo, mês e ano de publicação.

TOURINHO NETO. F. C.Dano Ambiental. Consulex – Revista
Jurídica. Brasília, DF, ano 1, nº 1, p.18-23, Fev.1997.

Referência Eletrônica:
LEVY, Pierre. A emergência do Cyberspace e as Mutações
Culturais. Disponível em:
http://empresa.portoweb.com.br/pierrelevy/aemergen.html. Acesso
em: 28 set. 2002.

9. Conclusão 10. Referências



126

Plano de Curso: Técnico em Segurança no Trabalho

ANEXOS

È um elemento que não foi elaborado pelo autor,
mas serve como referencial teórico para a compreensão do
texto. Pode ser composto de tabelas, gráficos, questionários,
formulários, entrevistas, etc. os anexos são caracterizados por
letras maiúsculas, consecutivas, travessão e os respectivos
títulos.

11. Anexos
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A N E X O  B – M o d e l o  d e  F i c h a  d e  R e g i s t r o  d e  A t i v i d a d e s
R e a l i z a d a  n o  e s t á g i o

Ficha de Registro de Atividades Realizada no Estágio
Nome do Estagiário:

Nome da Empresa:

Boa Vista,_____ de ____________________________ de ________.

DATA CH
ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS
ASS.

ESTAGIÁRIO
ASS. DA

EMPRESA

___________________________
Carimbo e assinatura do

supervisor (Empresa)

____________________________
Assinatura do Prof. Orientador do

estágio / Instituição Escolar
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Roteiro de Avaliação do Processo do Estágio (Aluno Estagiário)

Nº
Valores, Qualidades, Competências, Habilidades,
Conhecimentos.

1 2 3 4 5

01
A forma como Professor orientador conduziu o trabalho
contribuiu muito para:

1.1
O fortalecimento do aluno estagiário, pois o levou a refletir sobre

sua práxis.

02 O Professor orientador soube conduzir o aluno  estagiário de:

2.1

Forma coesa, auxiliando, orientando, mediando, e até exigindo

quando era necessário.

03 O professor orientador demonstrou domínio no processo de:

3.1 Estágio, sendo muito útil em suas orientações

04

O Professor orientador realizou todas as visitas previstas ao
aluno estagiário na empresa / instituição concedente para
observar a prática?

05

A partir das visitas nas empresas / instituições, o professor
orientador reorientou o aluno estagiário, destacando pontos
positivos e apontando aqueles aspectos que ainda
precisavam ser reconstruídos em sua prática de técnico?

Legenda

1 2 3 4 5

1. Muito

Pouco

2. Um

Pouco

3.

Muito

4. Muito

Significativo
5. Totalmente

Boa Vista,_____ de ____________________________ de ________.

__________________________________________________

Assinatura do Estagiário
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Roteiro de Avaliação do Processo de Estágio/ Supervisor de Estágio da
Instituição Empresa

Nº Valores, Qualidades, Competências, Habilidades, Conhecimentos.
1 2 3 4 501 As relações entre o SENAI e a instituição / empresa:

1.1
O SENAI manteve contato com a instituição/ empresa, sejam através de
documentos, proposta de estágio, sejam através do Supervisor de Estágio, dos
professores orientadores ou do aluno estagiário, expondo ou explicando o
processo de Estágio? (responder sim ou não e qualitativa se a resposta for sim).

02
Os contatos com a Instituição / empresa feitos pelo SENAI, sejam através de
documentos, plano de estágio, sejam através dos professores  orientadores
e estagiários, contribuíram para a compreensão do processo do referido
Estágio, de maneira que a instituição /empresa se sentiu bem Orientada pelo
SENAI nesse processo?

03
Os professores orientadores visitaram a Instituição /empresa para
acompanhar algumas ações do aluno estagiário?

04 Nas relações de parceria, quando a instituição /empresa fez alguma
solicitação ao SENAI, como palestra, consultoria, espaço físico, foi atendida
satisfatoriamente?

05
Pode-se dizer que o SENAI é uma instituição para uma boa formação dos
estagiários preparando-os assistindo-os bem para fazerem uma boa atuação
nas empresas?

06 O aluno estagiário e sua prática de Técnico:
6.1 O aluno estagiário cumpriu integralmente as horas previstas para esta etapa?
07 As ações realizadas pelo aluno estagiário foram planejadas previamente?
08 Em geral, a prática do aluno estagiário contribuiu para a melhoria da

instituição / empresa?
09 Pode-se dizer que o estagiário está bem encaminhado no seu Processo de

construção de qualidades, valores, atitudes, Habilidades, competências e
conhecimentos do oficio de Técnico em Segurança no Trabalho?

10 O aluno estagiário analisou com devido interesse a realidade Da instituição /
empresa no que diz respeito à temática  do Estágio, procurando conhecer
os seus programas e ações Operacionais?

11 O aluno estagiário se envolveu ativamente nas ações e Eventos coletivos e
comentários que a instituição / empresa se realizou?

12
O aluno estagiário desenvolveu ações,projetos,eventos no Âmbito da
instituição / empresa de iniciativa própria ou Participou do processo de
elaboração e coordenação desses Momentos?

13
O aluno estagiário soube se portar com ética estética, desenvolvendo um
comportamento de boas relações e Inter-relações humanas no ambiente de
trabalho,sabendo ouvir,falar e se posicionar com coerência, sensibilidades,
Cordialidade, sociabilidade e bom senso?

Legenda

1 2 3 4 5

1. Muito

Pouco

2. Um

Pouco

3.

Muito

4. Muito

Significativo
5. Totalmente

Boa Vista,_____ de ____________________________ de ________.

___________________________________________________________________

Carimbo e assinatura do supervisor do estágio na Empresa/ Instituição
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Ficha de acompanhamento de estagiário

NOME DA EMPRESA: ______________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
ESTAGIÁRIO (A):___________________________________________________
REALIZADO (LOCAL):______________________________________________
DURAÇÃO: INÍCIO: ____/____/_____ TÉRMINO: ____/____/_____
TOTAL DE DIAS DO ESTÁGIO: ________

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO

INFORMAÇÕES DO ESTÁGIO ÓTIMO
(10 a 9)

BOM
(8,9 a 7)

REGULAR
(6,9 a 5)

Assíduo

Responsável

Pontual

Interessado

Atencioso

Comunicativo

Disciplinado

Iniciativa própria

Capacidade de Liderança

Senso de Organização

Senso de Economia

Convivência em Equipe

Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Técnicos

NOTA

Boa Vista, RR, _____ de _____________ de _______.

__________________________________________

Supervisor do estágio (Empresa)
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SENAI/RR – Departamento Regional de Roraima

GEP – Gerência de Educação Profissional

CFP – Centro de Formação Profissional “Profº Alexandre Figueira Rodrigues”

Equipe Técnica

Elaboração e Revisão
Jamili Rafaella Vasconcelos

Gerente Interina de Educação Profissional

Jacqueline Abreu de Oliveira Vieira

Diretora Interina do Centro de Formação Profissional – CFP Prof. “Alexandre

Figueira Rodrigues”

Maria Elza Costa Cavalcante

Coordenadora Pedagógica do Centro de Formação Profissional – CFP Prof.

“Alexandre Figueira Rodrigues”

Flavia Nogueira Barros

Pedagoga do CFP Prof. “Alexandre Figueira Rodrigues”

Jacqueline Abreu de Oliveira Vieira

Coordenadora Interina da Área de Segurança no Trabalho

Luciana Oliveira Veloso

Coordenadora do Curso Técnico em Segurança no Trabalho

Normalização
Clivea de Farias Souto

Bibliotecária
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Apoio Técnico da Normalização
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Assistente Administrativo – Biblioteca
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Assistente Administrativo – Biblioteca


