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1. Identificação do Curso 

 
Habilitação Técnica de Nível Médio: 
Técnico em Segurança do Trabalho – EAD – 1.200 horas 

 
 

Este plano de curso é válido para as turmas iniciadas a partir de maio de 2014, aprovado pela 

Resolução SENAC/AR/RS Nº 009/2014, atendendo a Resolução Senac 999/2014 de 25 de abril de 

2014. 
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Justificativa e objetivos do curso 
 
A educação a distância é uma modalidade educacional utilizada há muito tempo. Já no século XIX, 
tem-se notícia de sua utilização com a finalidade de ensino, mas basicamente na educação não 
formal. 

A partir da década de 90 com o surgimento da internet, a educação a distância vem se aprimorando 
cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos de comunicação tão eficazes 
capazes de suprir a distância geográfica entre estudante e professor. 

Para responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas comunicação que 
provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, o SENAC Rio Grande do Sul  se propõe a 
desenvolver pessoas através da ação pedagógica, de forma eficaz e flexível. Para responder a 
diferentes ritmos, tanto dos estudantes como da natureza dessa modalidade, assume como 
compromisso a educação de qualidade, orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
de Nível Técnico. 

A oferta do curso Técnico em Segurança do Trabalho de Nível Médio vem ao encontro da 
necessidade de formação de profissionais técnicos, para que possam obter seu registro no Ministério 
do Trabalho e exercer suas atividades de acordo com as normas legais, bem como para responder às 
exigências para empregabilidade, decorrentes das inovadoras formas de gestão, do emprego de 
novas técnicas e tecnologias e da globalização nas relações econômicas que vêm transformando a 
sociedade e a organização do trabalho. 

O estudo desse mercado aponta para a necessidade cada vez maior de profissionais adequadamente 
preparados para atuar em equipes multiprofissionais, com criatividade e flexibilidade, atendendo a 
diferentes situações nos mais diversos postos de trabalho, em permanente sintonia com as 
transformações tecnológicas e socioculturais.  

Dessa forma, o currículo proposto pelo Senac Rio Grande do Sul possibilita a vivência de  situações 
que levam o participante a desenvolver a reflexão, a aprender a aprender, a mobilizar e articular, com 
pertinência, conhecimentos, habilidades e valores em níveis crescentes de complexidade. A 
organização dos componentes curriculares privilegia o estudo contextualizado, agregando 
competências relacionadas com as novas tecnologias, trabalho em equipe e autonomia para 
enfrentar diferentes situações. 

Objetivos 
Objetivos Gerais 
A Educação Profissional no Senac  Rio Grande do Sul tem por objetivo a formação do jovem e adulto, 
propiciando-lhes, em especial: 

 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio, tendo, 
como meios, a leitura, a escrita, os cálculos e o raciocínio lógico, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos; 

 A preparação para a cidadania, para continuar aprendendo, mesmo depois de sair da escola, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas situações e aperfeiçoamentos 
posteriores; 

 O aprimoramento como pessoa, tornando-o um ser ético, intelectualmente autônomo, que 
saiba pensar crítica, sistêmica e ecologicamente; 

 Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 
 A promoção da transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando-os com 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; 
 A qualificação, profissionalização e atualização dos trabalhadores, visando à sua inserção e 

melhor desempenho no exercício do trabalho; 
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 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, relacionando a teoria com a prática 
no ensino de cada base tecnológica; 

 A integração na tarefa educativa dos princípios empreendedores, levando-os ao conhecimento 
pleno de suas potencialidades, transformando-os em gerentes do seu crescimento pessoal e 
profissional. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir para a promoção “da qualidade de vida no trabalho” pela preservação da saúde dos 
trabalhadores e da segurança nos processos, ambientes de trabalho e meio ambiente.  

 Promover a atualização permanente dos cursos e currículos do Eixo de Ambiente, Saúde e 
Segurança, tendo como base a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a contextualização. 

 Desenvolver as competências do curso Técnico em Segurança do Trabalho de Nível Médio 
que compõem o itinerário profissional e respectivo perfil profissional de conclusão. 

 Capacitar e desenvolver, nos estudantes, competências profissionais que lhes permitam 
formular, discutir, analisar, selecionar e implementar estratégias de gestão nas empresas e 
organizações. 

 
 
3. Requisitos de acesso ao curso 
Para matrícula no curso, o candidato deve apresentar: 

Escolaridade Mínima: Ensino Médio concluído ou estar cursando a 2ª série. 
Idade Mínima: 17 anos completos no ato da matrícula. 
 
 
4. Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso 
O Técnico em Segurança do Trabalho volta-se à formação de profissionais ecléticos que, além de 
necessitar conhecer normas técnicas, procedimentos de segurança e questões envolvendo saúde e 
higiene, são elementos fundamentais na composição da equipe de trabalho, pois funcionam como 
elos de ligação entre trabalhadores, engenheiros, médicos e dirigentes de empresas. 
 
Competências do Técnico em Segurança do Trabalho 
 

 Atuar como membro da equipe interdisciplinar no planejamento e execução das ações de 
saúde, junto à comunidade, reconhecendo a sua responsabilidade como cidadão e 
profissional, considerando a integridade do ser humano; 

 Atuar como agente educativo, informando e orientando a comunidade sobre hábitos e 
medidas geradoras de melhores condições de vida, adquirindo autonomia na manutenção da 
sua própria saúde; 

 Divulgar as normas de higiene e segurança no trabalho, assim como assuntos técnico-
administrativos, que objetivam evitar acidentes de trabalho e doenças profissionais nas 
empresas; 

 Promover a saúde e segurança no trabalho, desempenhando a função de agente educativo na 
identificação, registro e comunicação de ocorrências que envolvam a si próprio ou a terceiros, 
facilitando as providências no sentido de minimizar os danos e evitar novas ocorrências; 

 Prevenir a contaminação, por meio da utilização de técnicas adequadas de transporte, 
armazenamento, descarte de fluídos e resíduos, para proteger o cliente contra os riscos 
biológicos; 

 Preservar os recursos humanos e patrimoniais da empresa, mediante o planejamento de 
ações preventivas e equacionadas em situações de incêndio; 
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 Identificar as variáveis de risco de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais e a 
presença de agentes ambientais nocivos ao trabalhador, utilizando método específico de 
coleta e análise de informações do método de trabalho; 

 Analisar as condições de trabalho a que estão expostos os profissionais nas empresas 
estabelecendo a relação do homem e seu ambiente de trabalho, visando a ações preventivas 
e corretivas dos desvios encontrados; 

 Monitorar variáveis de referência do trabalho, utilizando coleta de dados que possibilite a 
emissão de parecer técnico; 

 Interpretar plantas, desenhos e croquis de uma organização, tendo como foco os ambientes 
de trabalho; 

 Aplicar a metodologia científica na elaboração de propostas de projetos, utilizando 
adequadamente a redação técnica; 

 Atuar nas situações de urgência e emergência, baseando-se no plano de ação emergencial, 
agindo com presteza, agilidade e segurança, preservando a integridade física do trabalhador e 
o patrimônio da empresa; 

 Atuar como cidadão e profissional da saúde na prestação de primeiros socorros a vítimas de 
acidente ou mal súbito, visando a manter a vida e prevenir complicações até a chegada de 
atendimento médico, utilizando os recursos disponíveis no local, de forma a viabilizar um 
atendimento de emergência eficaz; 

 Estabelecer relação entre o homem e seu ambiente de trabalho, emitindo parecer técnico 
sobre os riscos existentes, com as ações corretivas para os desvios encontrados; 

 Realizar atividades organizacionais do serviço de saúde e segurança no trabalho, de forma 
sistêmica, mantendo atualizadas as legislações que impactam nas empresas, com vistas ao 
planejamento e à implementação das ações; 

 Integrar o sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho com outros segmentos e 
sistemas da empresa, assim como funções e responsabilidades aos seus membros para o 
cumprimento de objetivos e metas; 

 Avaliar a qualidade dos Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho por meio de indicadores 
preestabelecidos, integrando as necessidades de saúde e segurança do trabalhador e da 
empresa, por meio de indicadores preestabelecidos. 

5. Organização curricular do curso 
 
O Curso Técnico em Segurança do Trabalho está organizado em quatro (04) módulos, com uma 
carga horária total de mil e duzentas horas (1.200 h), assim distribuídas: 

O Curso Técnico em Segurança do Trabalho está organizado em quatro (04) módulos, 
perfazendo um total de 1.200 (mil e duzentas) horas, sendo 960 (noventas e seiscentas) horas na 
modalidade de Educação a Distância e 240 (duzentas e quarenta) horas presenciais.  

Os módulos devem ser cursados em totalidade, estando a sequência apresentada no itinerário do 
curso de acordo com a disponibilidade de estudantes. 

 Módulo I: 300 horas; 
 Módulo II: 300 horas; 
 Módulo III: 300 horas; e 
 Módulo IV: 300 horas. 
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MATRIZ CURRICULAR 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares 
a distância 

CH 

Módulo I  
Atividades 
Complementares 
Presenciais I - 60h 

Educação para Saúde 76h 

Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho 80h 

Biossegurança nas Ações de Saúde 84h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 

 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares  
a distância 

CH 

Módulo II 
Atividades 
Complementares 
Presenciais II - 60h 

Proteção e Prevenção no Trabalho 82h 
Estatística Aplicada ao Serviço de Saúde e 
Segurança no Trabalho 64h 

Desenho Técnico 94h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 

 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares  
a distância CH 

Módulo III 
Atividades 
Complementares 
Presenciais III - 60h 

Metodologia de Projeto 64h 

Situações de Urgência e Emergência 88h 

Primeiros Socorros 88h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 

 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares  
a distância CH 

Módulo IV 
Atividades 
Complementares 
Presenciais IV - 60h 

Legislação Aplicada à Segurança e Saúde no 
Trabalho 122h 

Gestão em Saúde e Segurança no Trabalho 118h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 

 

Carga Horária Total do Curso 1.200h 
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Os valores/atitudes relacionados abaixo são desenvolvidos durante todos os componentes 
curriculares do curso: 

 Iniciativa; 
 Foco no resultado; 
 Responsabilidade; 
 Comprometimento; 
 Organização; 
 Determinação; 
 Presteza; 
 Visão sistêmica; 
 Flexibilidade; 
 Exigência de qualidade e eficiência; 

 Respeito ao cliente; 
 Valorização do trabalho em equipe; 
 Cordialidade; 
 Empatia; 
 Criatividade; 
 Curiosidade científica; 
 Respeito e preservação do meio 

ambiente; 
 Conduta ética. 

 
Módulo I: 300h 
 
Componente Curricular: Educação para Saúde 
 
Competências: 
 Atuar como membro da equipe interdisciplinar no planejamento e execução das ações de saúde, 

junto à comunidade, reconhecendo a sua responsabilidade como cidadão e profissional, 
considerando a integridade do ser humano. 

 Atuar como agente educativo, informando e orientando a comunidade sobre hábitos e medidas 
geradoras de melhores condições de vida, adquirindo autonomia na manutenção da sua própria 
saúde. 

 Divulgar as normas de higiene e segurança no trabalho, assim como assuntos técnico-
administrativos, que objetivam evitar acidentes de trabalho e doenças profissionais nas 
empresas, comprometido com a saúde do trabalhador. 

 
Habilidades: 
 Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente no País, de modo a reconhecer 

as diversas formas de trabalho; 
 Interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de saúde, utilizando-a como 

um dos balizadores na realização de seu trabalho; 
 Executar as ações assistenciais, reconhecendo os limites de sua atuação à luz das leis de 

exercício profissional e códigos de ética das categorias profissionais da área da saúde; 
 Utilizar ferramentas de registro, com a finalidade de facilitar a prestação de informações ao 

cliente, a outros profissionais e ao sistema de saúde. 
 Informar sobre os métodos de planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis; 
 Identificar as organizações sociais existentes na comunidade, a fim de divulgá-las aos seus 

clientes; 
 Identificar os tipos de prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas e/ou crônicas; 
 Avaliar os riscos dos diferentes programas institucionais de promoção da saúde e da qualidade de 

vida/ Ministério da Saúde; 
 Utilizar a comunicação inter-pessoal nas ações de relacionamento, com vistas à promoção da 

saúde; 
 Utilizar estratégias que estimulem a organização social para resolução de problemas relativos à 

saúde. 
 Analisar o papel do trabalho dentro da sociedade; 
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 Estabelecer relação entre o trabalho e a saúde do trabalhador, bem como compreender as 
interfaces com o meio ambiente; 

 Identificar e relacionar os aspectos econômicos, sociais e tecnológicos que compõem os 
processos laborais e que interferem na qualidade de vida; 

 Desenvolver e viabilizar procedimentos técnicos e administrativos voltados para a elevação do 
nível de qualidade de vida; 

 Informar os trabalhadores sobre os efeitos resultantes à exposição de agentes agressivos; 
 Informar os trabalhadores sobre a importância de correção dos erros de execução do processo de 

trabalho; 
 Estabelecer um guia de intervenção que promova atitudes corretas e comportamentos adequados 

em relação à saúde e segurança no trabalho; 
 Identificar as normas regulamentadoras informando sua aplicabilidade aos trabalhadores; 
 Decodificar a linguagem dos sinais utilizados em saúde e segurança no trabalho, a fim de 

identificar os equipamentos de proteção individual (EPI) e os equipamentos de proteção coletiva 
(EPC) indicados. 

 
Conhecimentos: 
 Visão holística da saúde: conceitos de saúde e doença, história natural das doenças, níveis de 

assistência à saúde e necessidades humanas básicas; 
 Ética e Bioética; 
 Vigilância à saúde; 
 Políticas de Saúde – Pública e Privada; 
 Padrões de qualidade em prestação de serviços em saúde; 
 Sistema de informação e registro em saúde. 
 Serviço de saúde e a comunidade; 
 Relações humanas: saúde mental, importância do lazer/trabalho; 
 Nutrição/ atividade  física; 
 PNI (Programa Nacional de Imunização); 
 Prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas e infecto-parasitárias; 
 Métodos contraceptivos: tipos, indicações e uso; 
 Programas institucionais de promoção da saúde e da qualidade de vida/ Ministério da Saúde. 
 Psicologia do trabalho; 
 Comportamento das comunidades e grupos sociais; 
 Intervenção em saúde e segurança no trabalho; 
 Normas regulamentadoras – 01 a 08; 
 Programas de Qualidade de Vida; 
 Fundamentos de Higiene do Trabalho; 
 Risco no trabalho e seus agentes agressivos; 
 Estruturação de campanhas, cursos e palestras educativas sobre saúde e segurança no trabalho. 
 
Componente Curricular: Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho 
 
Competência: Promover a saúde e segurança no trabalho, desempenhando a função de agente 
educativo na identificação, registro e comunicação de ocorrências que envolvam a si próprio ou a 
terceiros, facilitando as providências no sentido de minimizar os danos e evitar novas ocorrências. 
 
Habilidades: 
 Identificar os perigos dos riscos que caracterizam o trabalho na área da saúde, com vistas à sua 

própria saúde e segurança no ambiente profissional; 
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 Interpretar as legislações, as normas de segurança e os elementos básicos de prevenção de 
acidentes de trabalho, de forma a avaliar as condições a que estão expostos os trabalhadores;  

 Identificar e orientar os trabalhadores quanto às normas regulamentadoras: NR-9 A NR-16. 
 Identificar doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho, assim como as respectivas 

ações preventivas; 
 Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas adequadas de combate 

ao fogo, utilizando procedimentos e equipamentos adequados. 
 
Conhecimentos: 
 Saúde e Segurança no trabalho; 
 Normas Regulamentadoras – 09 a  16   
 Epidemiologia da morbidade do trabalho; 
 Formas de prevenção de acidentes de trabalho; 
 Causas de acidentes de trabalho/fatores de risco; 
 Códigos e símbolos específicos de SST( Saúde e Segurança no Trabalho); 
 Procedimentos legais nos acidentes de trabalho; 
 Técnicas de: prevenção de acidentes e manutenção preventiva de equipamentos. 
 
Componente Curricular: Biossegurança nas Ações de Saúde 
 
Competência: Prevenir a contaminação, por meio da utilização de técnicas adequadas de transporte, 
armazenamento, descarte de fluídos e resíduos, para proteger o cliente contra os riscos biológicos. 
Habilidades: 
 Identificar fundamentos de higiene, saneamento e profilaxia, visando a promover ações de saúde; 
 Aplicar técnicas de manuseio e descarte de lixo e de resíduos, segundo as normas de 

biossegurança; 
 Identificar métodos de prevenção e controle da infecção. 
Conhecimentos: 
 Biossegurança; 
 Higiene e profilaxia; 
 Microbiologia e parasitologia; 
 Saneamento básico: saneamento do ar, da água, do lixo, das habitações e dos locais de trabalho: 

seleção, descarte e reciclagem de lixo; 
 Técnicas de limpeza, desinfecção, de assepsia e anti-sepsia. 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais I 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 

 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
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Módulo II – 300 h 
 
Componente Curricular: Proteção e Prevenção no Trabalho 
 
Competência:  
 Preservar os recursos humanos e patrimoniais da empresa, mediante o planejamento de ações 

preventivas e equacionadas em situações de incêndio, com eficiência. 
 Identificar as variáveis de risco de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais e a presença 

de agentes ambientais nocivos ao trabalhador, utilizando coleta e análise de informações do 
método de trabalho. 

 Analisar as condições de trabalho a que estão expostos os profissionais nas empresas 
estabelecendo a relação do homem e seu ambiente de trabalho, visando a ações preventivas e 
corretivas dos desvios encontrados. 

 
Habilidades: 
 Identificar e monitorar a proteção ativa existente na empresa e reconhecer as características da 

proteção passiva; 
 Constituir a brigada de incêndio, estabelecendo as funções e responsabilidades dos seus 

membros, para que possa atuar de forma articulada e eficiente na ocorrência do sinistro; 
 Elaborar programa de brigada de incêndio e realizar treinamentos específicos sobre combate a 

incêndio; 
 Elaborar e executar projeto de sinalização para identificação da proteção ativa; 
 Dimensionar e controlar a quantidade necessária de unidades extintoras para instalação nos 

locais selecionados anteriormente; 
 Elaborar simulações e vivências práticas, como também utilizar os métodos e técnicas de 

combate a incêndio; 
 Manter organizadas e atualizadas as informações pertinentes ao processo de trabalho. 
 Planejar e executar programas e projetos de análise de riscos, estabelecendo metas, 

cronogramas, custos e procedimentos de avaliação; 
 Selecionar e processar as referências necessárias à elaboração de pareceres técnicos; 
 Formular estratégias para a implantação dos programas necessários; 
 Definir prioridades para os  impactos de Segurança e Saúde Ocupacional e Ambiental; 
 Avaliar os impactos das tecnologias nos processos de produção, buscando reduzir os riscos 

oriundos dos novos processos; 
 Interagir com equipe multidisciplinar na elaboração de programas e projetos; 
 Reconhecer área, recursos e fluxos dos locais de trabalho; 
 Interpretar o conteúdo do trabalho, tomando como base: a distribuição do trabalho, execução das 

tarefas, relações sociais no trabalho; 
 Identificar e monitorar variáveis de referência do trabalho e do indivíduo, bem como desvios de 

conduta; 
 Realizar entrevistas para levantamento das condições de trabalho (estatística de acidentes e 
  doenças do trabalho); 
 Realizar diagnóstico da empresa em relação à Saúde e Segurança no Trabalho, interpretando a 

informação obtida nos levantamentos dos dados; 
 Conhecer e situar a empresa no contexto global; 
 Preparar questionário de avaliação sobre as condições de trabalho; 
 Participar da avaliação das condições de trabalho e pesquisa de clima. 
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Conhecimentos: 
 Normas Regulamentadoras – 17 a 24; 
 Normas, Leis, Decretos; 
 Legislação do Corpo de Bombeiros; 
 Ações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros; 
 Equipamentos de combate a incêndio e de detecção e alarme; 
 Proteção Ativa e Passiva; 
 Classes de Incêndio; 
 Prevenção de combate a incêndio; 
 Metodologia de Análise de Riscos; 
 Explosividade; 
 Técnicas de abandono de área; 
 Propagação do fogo; 
 Métodos de extinção de fogo. 
 Normas Regulamentadoras- 25 a 33; 
 Teoria do risco e perigo; 
 Análise de riscos: iniciais, detalhadas e de operação; 
 Prevenção e controle de perdas; 
 Planejamento para emergências; 
 Falhas de um sistema; 
 Aspectos econômicos dos danos; 
 Atuação de companhias de seguros; 
 Características do processo de trabalho 
 Absenteísmo. 
 Relações sociais no Trabalho; 
 Técnica de entrevista; 
 Classificação dos acidentes em geral; 
 Características das empresas e condições de Trabalho; 
 Pesquisa de clima. 
 
Componente Curricular: Estatística Aplicada ao Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho 
 
Competência: Monitorar variáveis de referência do trabalho, utilizando coleta de dados que 
possibilite a emissão de parecer técnico, com eficiência. 
Habilidades: 
 Aplicar estatística, álgebra elementar, gráficos, histogramas, freqüência, intervalos de classe, 

médias, e desvio padrão; 
Conhecimentos: 
 Frações, potência, raiz, regra de três simples e composta, medidas métricas, porcentagem, juros, 

probabilidade e análise combinatória; 
 Gráfico cartesiano e de barras, diagramas, tabela simples e dupla entrada; 
 Cálculo de freqüência nos intervalos de classe; 
 Medidas e desvios  padrão. 
 
Componente Curricular: Desenho Técnico 
 
Competência: Interpretar plantas, desenhos e croquis de uma organização, tendo como foco os 
ambientes de trabalho. 
Habilidades: 
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 Identificar materiais, normas básicas e linguagem do desenho técnico; 
 Aplicar a escala de redução e ampliação; 
 Resolver problemas que envolvam resoluções geométricas; 
 Aplicar conhecimentos de geometria espacial visualizando objeto em três dimensões; 
 Desenvolver projetos gráficos e escritos; 
 Interpretar projetos, mapas, entre outros. 
Conhecimentos: 
 Geometria Plana: perpendiculares, paralelas, tangentes, ângulos, arcos, concorrência, 

circunferências; 
 Geometria espacial: prisma, cilindro, cone, pirâmide, esfera; 
 Geometria descritiva: sistema de representação; 
 Normas de desenho técnico: traçado, formato de dimensão e margem, dobragem de papéis, selo 

(legenda), letras técnicas; 
 Escala de redução e ampliação; 
 Símbolos gráficos; 
 Projetos e gráficos. 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais II 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo II. 

 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo II por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 
Módulo III – 300 h 
 
Componente Curricular: Metodologia de Projeto  
 
Competência: Aplicar a metodologia científica na elaboração  de projetos, utilizando adequadamente 
a redação técnica. 
 
Habilidades: 
 Planejar a organização de processos; 
 Selecionar informações com bases científicas; 
 Redigir textos com embasamento teórico-científico, seguindo normas técnicas da linguagem 

escrita; 
 Preparar e realizar apresentações orais em cursos, treinamentos e palestras de saúde e 

segurança no trabalho; 
 Elaborar projetos. 
 
Conhecimentos: 
 Métodos de Pesquisa; 
 Elaboração de projetos e processos; 
 Técnica de redação; 
 Técnicas de apresentação e a utilização de recursos audiovisuais; 
 Normas da ABNT. 
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Componente Curricular: Situações de Urgência e Emergência 
 
Competência: Atuar nas situações de urgência e emergência, baseando-se no plano de ação 
emergencial, agindo com presteza, agilidade e segurança, preservando a integridade física do 
trabalhador e o patrimônio da empresa. 
 
Habilidades: 
 Reconhecer o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos ocorridos; 
 Identificar variáveis relevantes em processos e procedimentos; 
 Aplicar o plano de emergência com simulações periódicas, estabelecendo ações para o caso de 

acidentes do trabalho, vazamentos de contaminantes químicos e físicos, desabamento, 
inundações, atitudes anti-sociais (greve, terrorismo, invasão da empresa); 

 Estabelecer funções e responsabilidades dos membros da equipe de emergência; 
 Planejar e organizar o trabalho de modo que as emergências sejam contornadas num período 

curto de tempo; 
 Elaborar procedimentos de comunicação e notificação das emergências; 
 Programar treinamentos para direção defensiva e transporte de materiais perigosos; 
 Implantar ações corretivas necessárias em situações de urgência. 
 
Conhecimentos: 
 Ações da Defesa Civil, do Departamento de Trânsito e do Corpo de Bombeiros; 
 Técnicas de abandono de área; 
 Equipamentos de detecção e alarme; 
 Confiabilidade dos sistemas; 
 Metodologia de avaliação do acidente; 
 Segurança no Trânsito; 
 Direção defensiva; 
 Procedimentos básicos de emergência(notificações); 
 Elaborar plano de ação emergencial em situações de risco. 
 
Componente Curricular: Primeiros Socorros 
 
Competência: Atuar como cidadão e profissional da saúde na prestação de primeiros socorros a 
vítimas de acidente ou mal súbito, visando a manter a vida e prevenir complicações até a chegada de 
atendimento médico, utilizando os recursos disponíveis no local, de forma a viabilizar um atendimento 
de emergência eficaz. 
 
Habilidades: 
 Prestar primeiros socorros a vítimas de acidentes ou mal súbito, observando a escala de 

prioridades preconizada para o atendimento; 
 Avaliar a vítima e determinar as prioridades de atendimento em situações de emergência e 

trauma; 
 Providenciar socorro médico adequado à vítima; 
 Identificar os recursos disponíveis na comunidade, de forma a viabilizar o atendimento de 

emergência eficaz o mais rapidamente possível. 
 
Conhecimentos: 
 Epidemiologia do trauma; 
 Avaliação inicial da vítima – prioridades no atendimento; 
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 Identificação: da parada respiratória, da parada cardíaca, do estado de choque; 
 Técnicas de manobras: reanimação cardiorrespiratória e controle de hemorragias; 
 Atendimento de emergência em ferimentos, queimaduras, choque elétrico, desmaios, vertigens, 

reações alérgicas, intoxicações, envenenamentos, picada de animais peçonhentos, crise 
convulsiva, estado de choque, corpos estranhos no organismo, afogamento; 

 Imobilização de fraturas, luxações e entorses; 
 Transporte de acidentados; 
 Recursos de atendimento de emergência disponíveis na comunidade. 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais III 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo III. 

 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo III por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 
Módulo IV – 300h 
 
Componente Curricular: Legislação Aplicada à Segurança e Saúde no Trabalho 
 
Competência: Realizar atividades organizacionais do serviço de saúde e segurança no trabalho, de 
forma sistêmica, mantendo atualizadas as legislações que impactam nas empresas com vistas ao 
planejamento e à implementação das ações.  
 
Habilidades: 
 Identificar as várias possibilidades de atuação do profissional de Segurança do Trabalho; 
 Implantar o serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, assim como funções e responsabilidades 

dos seus membros; 
 Analisar e interpretar os impactos da legislação Previdenciária e Trabalhista do País; 
 Manter-se atualizado sobre a legislação e viabilizar sua aplicabilidade; 
 Elaborar e implantar um sistema de documentação em Saúde e Segurança do Trabalho, de 

acordo com o porte da empresa; 
 Elaborar check-list para inspeção e lista de verificações para avaliação dos processos 

normatizados; 
 Aplicar estatísticas nos dados gerados na área de estudo; 
 Registrar os procedimentos corretos e incorretos para subsidiar perícias e fiscalizações. 
 
Conhecimentos: 
 Leis, Decretos, Portarias e Instruções Normativas do Ministério do Trabalho; 
 Leis, Decretos, Portarias e Ordens de Serviço do Ministério da Previdência Social; 
 Perícias e fiscalizações administrativas judiciais e outras pertinentes à área de Saúde 

Ocupacional; 
 Acordos e convenções coletivas; 
 Estatística aplicada à Saúde e Segurança no Trabalho; 
 Procedimentos de avaliação e acompanhamento de processos normatizados; 
 Diagnóstico da realidade das condições de trabalho no mundo. 
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Componente Curricular: Gestão em Saúde e Segurança no Trabalho 
 
Competência: Integrar o sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho com outros 
segmentos e sistemas da empresa, assim como funções e responsabilidades aos seus membros 
para o cumprimento de objetivos e metas. 
 Avaliar a qualidade dos serviços de saúde e segurança do trabalho, por meio de indicadores 

preestabelecidos, integrando as necessidades de saúde e segurança do trabalhador e da 
empresa, por meio de indicadores preestabelecidos. 

 
Habilidades: 
 Analisar as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e 

o conteúdo das tarefas; 
 Avaliar rotinas e protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; 
 Elaborar e aplicar ordens de serviço normatizados pela Segurança e Medicina do Trabalho; 
 Estabelecer comunicações interpessoais; 
 Integrar o sistema de gestão de Saúde e Segurança do Trabalho com os outros segmentos e 

sistemas da empresa; 
 Gerenciar o cumprimento dos requisitos de contrato de terceiros, no que se refere à Saúde e 

Segurança do Trabalho; 
 Manter comunicação interna entre vários níveis e função da organização. 
 Avaliar a forma sistêmica da atuação do SESMT no processo de trabalho; 
 Elaborar e revisar políticas e programas do SESMT; 
 Verificar a aplicação dos aportes financeiros para o SESMT; 
 Avaliar e mensurar as ações corretivas desenvolvidas pelo SESMT; 
 Estabelecer canais de comunicação com sindicatos patronais e de trabalhadores, delegacias  
       regionais de trabalho e comunidade; 
 Reportar os resultados da Saúde e Segurança do Trabalho à direção e divulgar os resultados 

entre os funcionários; 
 Colaborar na análise em investigação de índice de acidentes e doenças profissionais, interagindo 

com outros sistemas de gestão existentes na empresa; 
 Apresentar trabalho realizado em empresa durante os módulos. 
 
Conhecimentos: 
 Elementos do sistema de gestão; 

Planejamento de gestão; 
 Armazenamento de dados; 
 Controle de documentação; 
 Serviços terceirizados. 
 Organização do trabalho do SESMT; 
 Propaganda e Marketing; 
 Benchmark Ting; 
 Normas Nacionais sobre Sistema de Gestão da Qualidade; 
 Políticas de saúde e segurança no trabalho em órgãos públicos e privados nas áreas de meio 

ambiente, qualidade dos produtos e dos serviços; 
 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho: função/área de 

atuação; 
 Sindicato e outros órgãos de classe; 
  Regras de negociação.  
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Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais IV 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo IV. 

 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo IV por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 
 
6. Indicações Metodológicas 
 
As estratégias pedagógicas adotadas levam em consideração o Projeto Político Pedagógico vigente 
da Instituição: 

• As metodologias inovadoras - entendidas como aquelas que provocam rupturas 
paradigmáticas, que instigam os estudantes a problematizarem as realidades, percebendo-se 
como sujeitos potencialmente transformadores das relações hegemônicas da sociedade atual. 

• A aprendizagem – concebida como diretamente relacionada com as interações que o sujeito 
faz com o meio, exigindo uma atitude investigativa diante dos contextos em que se insere. 
Sendo assim, a aprendizagem assume um caráter permanente, levando os sujeitos desse 
processo a um “sempre aprender” no objetivo do permanente vir a ser, inquietando-se, 
formulando questões e buscando respostas. 

• O ensino - entendido como as informações, reflexões e oportunidades levadas ao estudante 
para construir seu conhecimento técnico- profissional e favorecer seu desenvolvimento 
pessoal por meio de metodologias inovadoras que contextualizem teoria e prática. 

• A escola - entendida como um espaço em transformação constante, que necessita ampliar 
suas possibilidades empreendedoras, criando mecanismos que respeitem as múltiplas 
inteligências e promovendo condições para que todos sejam efetivamente mais felizes e 
apostem em sonhos individuais e coletivos. 

• A educação – entendida como formas diferentes de os seres humanos partirem do que são 
para o que querem ser. Assim, a educação contribui para a autoformação da pessoa, 
ensinando a viver no sentido de se tornar cidadão e promovendo a formação de profissionais 
competentes, empreendedores, inovadores, de modo a possibilitar sua inserção e 
permanência no mundo do trabalho. 

• As tecnologias – a escola propicia a reflexão sobre o seu uso e sobre sua real importância no 
processo educativo, promovendo a transformação das tecnologias de informação e de 
comunicação (TICs) em tecnologias de aprendizagem e convivência (TACs). Tais tecnologias 
deverão viabilizar diferentes espaços para experienciação/vivências e/ou simulações, tais 
como laboratórios e espaços virtuais/digitais, nos quais os aprendizes tenham a oportunidade 
de construir conhecimentos na própria ação. 

Na modalidade de educação a distância - EAD, são oportunizadas atividades individuais e em grupo 
(estudos de caso, questões discursivas, fóruns de discussão e chats, além de atividades práticas) 
com o objetivo de permitir ao docente verificar a capacidade do estudante de, no enfrentamento de 
situações do contexto profissional, mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, os 
conhecimentos, habilidades e atitudes que subsidiam o desenvolvimento das competências 
profissionais. 
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Na EAD, o principal recurso tecnológico utilizado é uma LMS (Learning Management System). É a 
partir desta, no papel de comunidade virtual, que se estabelece a comunicação entre professor e 
estudantes para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de ideias. É também no ambiente 
virtual de aprendizagem que o professor acompanha toda a participação dos estudantes no curso, 
tece comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, 
acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades.  

Os objetos de aprendizagem (telas animadas), bem como os textos para impressão e leituras 
complementares para aprofundamento dos assuntos abordados, estão digitalizados e se encontram 
disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do curso. 

O Curso está organizado em quatro (4) módulos, perfazendo um total de 1.200 (mil e duzentas) 
horas, sendo 960h na modalidade de Educação a Distância e 240h presenciais. Os módulos devem 
ser cursados em totalidade, estando a sequência apresentada no itinerário do curso de acordo com a 
disponibilidade de estudantes. Com a conclusão dos quatro módulos, completa-se a habilitação 
profissional técnica de nível médio. 

Os Módulos foram desenvolvidos a partir dos objetivos e da definição das competências a serem 
constituídas, considerando os seguintes aspectos: 

• Os conhecimentos referentes às Normas Regulamentadoras (NR) 1 a 33 deverão ser 
desenvolvidos de forma presencial, em razão da complexidade e da abordagem necessárias 
para a apropriação dos conhecimentos para o desempenho da função de Técnico em 
Segurança do Trabalho.  

• Nos módulos III e IV, ocorrem visitas técnicas orientadas, palestras e estudos de caso,  
possibilitando a construção do conhecimento pela observação, reflexão e prática em 
diferentes organizações empresariais.  

• No módulo IV, esses conhecimentos serão difundidos em um seminário, o qual tem como 
objetivo contextualizar teoria e prática, propiciando a troca de experiências. O estudante é 
estimulado a conhecer, ler, compreender e discutir artigos de publicações profissionais, a 
participar de eventos técnicos, feiras, exposições, apresentações, conferências e outros 
eventos de caráter socioprofissional, visando ao conhecimento das tendências do mercado de 
trabalho, à reflexão sobre os desafios da profissão e ao aperfeiçoamento profissional. Cabe ao 
corpo técnico e docente orientar e acompanhar os estudantes na realização do seminário, 
verificando, principalmente, se os conhecimentos estão sendo mobilizados e articulados com 
pertinência. 

O curso proporcionará a participação ativa e condições para que o estudante aprenda a aprender, 
tendo no processo de aprendizagem avaliação contínua e sistemática voltada para um processo de 
aprendizagem com autonomia.  

Os temas abordados nos conhecimentos são especificados no Plano de Trabalho dos docentes, 
elaborado sob a orientação da Coordenação Técnica e Pedagógica, a partir das competências gerais 
da área e das competências específicas profissionais. 

Para os componentes curriculares a distância dos Módulos I, II, III e IV, devem ser realizados 
atividades de avaliação a distância. 

Os componentes curriculares “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II”, “Atividades Complementares Presenciais III” e “Atividades 
Complementares Presenciais IV” serão desenvolvidos de forma presencial e durante o 
desenvolvimento dos componentes curriculares a distância dos Módulos I, II, III e IV, 
respectivamente. Estes componentes terão um docente, especialmente indicado para este fim, que 
desenvolverá atividades teórico-práticas desafiadoras como, por exemplo: estudo de casos, 
simulações didáticas, pesquisas, situações problemas, seminários, dentre outras atividades, bem 
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como, avaliações presenciais que simulem o desenvolvimento, a articulação e a integração dos 
conhecimentos e habilidades desenvolvidos nos referidos Módulos I, II, III e IV. 

O docente deverá ter um planejamento integrado das atividades teóricas-práticas para os encontros 
previstos no cronograma e em conformidade com as competências, as habilidades e os 
conhecimentos dos Módulos I, II, III e IV. 

Os encontros dos componentes “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II”, “Atividades Complementares Presenciais III” e “Atividades 
Complementares Presenciais IV”, devem ser realizados ao longo de cada Módulo e programados em 
consonância com o cronograma das componentes curriculares a distância, devendo ser realizados 
durante o período de desenvolvimento de seus respectivos Módulos. Estes componentes não devem 
ser realizados em sua totalidade de carga horária no final de cada Módulo. 

Por fim, cabe ao corpo técnico e docente orientar e acompanhar os estudantes no desenvolvimento 
das atividades, verificando principalmente se os conhecimentos estão sendo mobilizados e 
articulados com pertinência. 

A Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho não exige o cumprimento de 
estágio supervisionado obrigatório. No entanto, o estudante poderá realizar estágio a partir da 
matrícula no Módulo I, não sendo, assim, condição para a conclusão do curso. Quando realizado o 
estágio, as horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico Escolar do estudante. A 
escola acompanhará as atividades de estágio, através do instrumento de avaliação, Ficha de 
Acompanhamento de Estágio, gerenciada pelo Coordenador do Curso. 
 
Quanto aos Polos 
 
A Escola de Educação Profissional Rio Grande do Sul prevê a possibilidade de ampliar a sua área de 
atuação através do credenciamento de Polos de Apoio Presencial, atendendo as determinações da 
legislação vigente. 
 
 
7. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 
 
As competências anteriores adquiridas pelos estudantes, desde que relacionadas com o perfil 
profissional de conclusão do Técnico em Segurança do Trabalho, Eixo Tecnológico Segurança, 
modalidade de Educação a distância, e dos módulos que integram seu itinerário profissional, podem 
ser objeto de avaliação para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, nos termos 
regimentais e da legislação vigente.  
 
Conforme legislação em vigor, as competências que podem ser aproveitadas no curso são aquelas 
adquiridas: 

 No Ensino Médio; 
 Em qualificações profissionais e etapas ou módulos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio concluídos em outros cursos; 
 Em cursos de educação profissional da Educação Profissional de Formação Inicial e 

Continuada; 
 No trabalho ou por outros meios informais; 
 Em processos reconhecidos de certificação profissional. 

As competências adquiridas em cursos de educação profissional de formação inicial e continuada ou 
por outros meios informais também poderão ser aproveitadas, desde que validadas mediante 
avaliação que identifique a apropriação das competências específicas para o perfil profissional. 



 

Identificação no GVCollege: Téc. Segurança Trab.-EAD  18 
Maio/2014 

O processo de avaliação para o aproveitamento de conhecimentos e experiências será orientado por 
procedimentos previamente estabelecidos, a saber: 

 Demonstração Prática, por meio de simulações de problemas inerentes ao respectivo 
componente curricular a ser dispensado, em que se evidencie a apropriação das 
competências previstas para o módulo ou etapa em questão, e à luz do perfil profissional 
de conclusão. 

 Avaliação Escrita, em que se verifiquem os conhecimentos relativos às bases 
tecnológicas que constituem insumos para a apropriação das competências constantes do 
perfil profissional de conclusão, na qual o estudante deverá obter conceito mínimo 
adotado pela Instituição, para ser considerado apto nesta fase do curso. 

 
8. Critérios de avaliação da aprendizagem aplicados aos estudantes do curso 
 
A avaliação é realizada em todos os momentos do processo de aprendizagem, oportunizando a 
recuperação, ao longo das atividades. 

O estudante é avaliado a partir da observação resultante de experiências, em diferentes situações e 
momentos de aprendizagem. 

Para cada componente curricular são organizados instrumentos e estratégias de avaliação com a 
finalidade de realizar investigação e traçar novas oportunidades no processo de aprendizagem. 

A avaliação de competências é um processo de coleta de evidências das aprendizagens dos 
estudantes, expressas por meio da mobilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, e terá 
como princípio a essencialidade, isto é, a relevância desses conhecimentos, habilidades e atitudes 
para a construção e desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo plano de curso. 

O resultado do processo de avaliação é expresso com as seguintes menções: 

A – Quando o estudante evidenciou com excelência a apropriação das competências 
propostas e demonstra total comprometimento com a assiduidade, participação, 
pontualidade/qualidade na entrega dos trabalhos; apresenta atitudes que se destacam nos 
aspectos referentes ao relacionamento interpessoal, a habilidade de trabalhar em grupo, 
negociar/administrar conflitos, criatividade e liderança, superando as competências exigidas 
no respectivo perfil. 
B – Quando o estudante evidenciou a apropriação das competências propostas, demonstra 
assiduidade, participação, pontualidade na entrega dos trabalhos. Apresenta as características 
psicossociais exigidas pelo perfil profissional. 
C – Quando o estudante evidenciou, no mínimo, a apropriação das competências relevantes e 
apresenta as características psicossociais mínimas exigidas no perfil profissional. 

D – Quando o estudante não apropriou as competências previstas no perfil profissional de 
conclusão. 

A recuperação é contínua e realizada concomitantemente com o desenvolvimento dos componentes 
curriculares. É aprovado, após os estudos de recuperação, o estudante que obtiver as menções A, B 
e C. 

O estudante que obtiver menção D em um ou mais componentes curriculares e consequentemente 
situação final R no componente e no módulo, poderá cursar de forma concomitante o módulo 
seguinte e o (s) componente (s) que não obteve êxito. 

A frequência mínima se exige como pré-requisito geral para aprovação, uma vez que consiste em 
condição para que a aprendizagem aconteça, através da efetiva participação nas atividades 
escolares programadas. 
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A frequência mínima necessária para aprovação é de 75% da carga horária total do curso, podendo 
ser oferecidos estudos compensatórios de infrequência aos estudantes que não obtiveram frequência 
mínima, tendo, todavia, apropriado as competências propostas.  

A frequência nos momentos a distância. será evidenciada pela entrega das atividades propostas nos 
devidos prazos pré-estabelecidos. 
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9. Instalações e equipamentos oferecidos aos professores e estudantes do curso 
- Sala de aula equipada; 
- Recursos tecnológicos disponíveis. 
 
A) Mobiliário 
N.º Discriminação Quantidade 

01 Armário com portas* 01 
*Sugere-se a compra de armários com portas de vidro, com prateleiras em ângulo (tipo expositor) com chaves para a 
exposição dos equipamentos. 
 
B) Equipamentos 
N.º Discriminação Quantidade 
1. Anemômetro. Digital Portátil Mod. AD 155*; 01 

2. Bomba de fole* manual para amostragem de gases e vapores, acompanhada de tubos 
reagentes (colorimétricos, sílica e carvão – 01 caixa de cada); 01 

3. Tronco para prática de massagem cardíaca e respiratória (se a Unidade possuir o boneco, 
não há a necessidade de comprar o tronco) 01 

4. Sapato de Segurança com biqueira de composite (qualquer número) 01 
5. Calçados de segurança em couro hidrofugado (qualquer número) 01 
6. Calçados de segurança em couro PVC (qualquer número) 01 
7. Capacete com jugular; 01 

8. Cinto de segurança tipo pára-quedista e Talabarte com absorvedor de choque (mesma 
marca) 01 

9. Colar cervical regulável 01 
10. Dosímetro* de ruído pessoal com conexão USB; 01 
11. Extintor de incêndio em corte: água – 10KG; 01 
12. Extintor de incêndio CO2- 4KG; 01 
13. Extintor de incêndio de PQS – 6KG  
14. Luxímetro* (escala de zero a 5.000 lux); 01 
15. Mangote; 01 
16. Máscara para solda com lente de autoescurecimento; 01 
17. Medidor de nível de pressão sonora*; 01 
18. Óculos de proteção 3 tipos diferentes (visão noturna, ampla visão, eletricidade) 03 
19. Maca envelope 01 
20. Prancha longa com cinto e talas (30 cm) 01 
21. Protetor Facial Incolor 01 
22. Protetores auriculares do tipo concha; 01 
23. Protetores auriculares do tipo de inserção (silicone e espuma);  01 
24. Respirador com filtro combinado; 01 
25. Respirador com filtro mecânico; 01 
26. Respirador com filtro químico (vapores orgânicos e fumos metálicos); 01 
27. Termômetro de globo. Modelo TGD 200; 01 
28. Dispositivo trava-quedas retráteis 01 
29. Torso p/ Treino de RCP 01 
30. Luva malha de aço 01 
31. Luva isolante de baixa tensão 500V 01 
32. Detector compacto para 1 ou 4 gases – sensores de LEO, H2S, CO, O2, SO2 01 
33. Fita zebrada 01 
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34. Cone de segurança (pequeno) 02 
*Equipamentos aprovados pelo INMETRO 
 
C) Materiais 
N.º Discriminação Quantidade 

1. Esparadrapo 01 
2. Gases 7,5x7,5 – pcte. c/10 01 
3. Luvas de látex; 01 
4. Luvas de nitrílicas; 01 
5. Luvas de PVC; 01 
6. Luvas de raspa; 01 
7. Micropore 01 
8. Perneiras; 01 
9. Avental de PVC 01 
10. Corda de segurança (12mm) 5 metros 
11. Mosquetão oval 01 

 
10. Pessoal Docente e Técnico Administrativo 
 
a) Perfil da Equipe Docente  

Componente Curricular / 
Docente 

Perfil docente em termos de titulação/escolaridade e experiência 
profissional requerida 

Educação para a Saúde Superior Completo em Enfermagem e Especialização em Enfermagem 
do Trabalho 

Promoção da Saúde e 
Segurança no Trabalho 

Superior Completo em Enfermagem e Especialização em Enfermagem 
do Trabalho 

Biossegurança nas 
Ações de Saúde 

Superior Completo em Enfermagem e Especialização em Enfermagem 
do Trabalho 

Proteção e prevenção no 
trabalho 

Superior Completo em Enfermagem e Especialização em Enfermagem 
do Trabalho e/ou Superior em Engenharia com especialização em 
Segurança do Trabalho 

Estatística Aplicada ao 
Serviço de Saúde e 

Segurança do Trabalho 
Superior Completo em Engenharia com especialização em Segurança 
do Trabalho 

Desenho Técnico Superior Completo em Engenharia com especialização em Segurança 
do Trabalho e/ou Formação Superior em Arquitetura 

Metodologia de Projetos 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Enfermagem, Arquitetura ou Engenharia, com experiência profissional 
na área e experiência em docência. 

Situações de  Urgência e  
Emergência Superior Completo em Enfermagem 

Primeiros Socorros Superior Completo em Enfermagem 

Trabalho Rural Superior Completo em Engenharia com especialização em Segurança 
do Trabalho 
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Legislação Aplicada à 
Segurança e Saúde no 

Trabalho 
Superior Completo em Engenharia com especialização em Segurança 
do Trabalho 

Gestão em Saúde e 
Segurança no Trabalho 

Superior Completo em Engenharia com especialização em Segurança 
do Trabalho 

 
b) Perfil da Equipe Técnica Administrativa 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e experiência 
profissional requerida 

Diretor  Superior Completo 

Pedagoga Pedagogia 

Coordenador do Curso Superior Completo na área e Formação Pedagógica 

Secretária Ensino Médio Concluído 
 
c) Perfil da Equipe Técnica 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e experiência profissional 
requerida 

Coordenador do Polo Pedagogia ou Licenciatura  
Tutoria on-line 

Tutor 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho 
Ensino Superior Completo independente da área  
Formação Pedagógica (concluída ou em andamento) 
Curso de Tutoria on-line 
 
Ou  
 
Engenheiro em Segurança do Trabalho 
Formação Pedagógica (concluída ou em andamento) 
Curso de Tutoria on-line 
Preferencialmente experiência comprovada na  área e em docência 

OBS: Os docentes da modalidade EAD devem comprovar a formação pedagógica e curso de tutoria on-line, de 
no mínimo 40h. 
- Profissionais de notório saber e com comprovada experiência em algum(s) do(s) componente(s) curricular(s), 
mas sem a formação necessária, poderão ter seus currículos submetidos à análise do NEP para possível 
liberação. 
Também serão avaliados profissionais sem a graduação indicada, mas com pós-graduação na área indicada. 
 
 
11. Acervo Bibliográfico  
 

Componente curricular Educação para Saúde 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

1 FRANÇA, Ana Cristina Limongi; 
RODRIGUES, Avelino Luiz 

Stress e trabalho: uma abordagem 
psicossomática Atlas 3 2005 2012 

2 MOURA, Ana Rita de Macêdo Trabalho em equipe Senac 3 2004 2012 

3 SENAC. Departamento Nacional Ética & trabalho Senac 
Nacional 3 1996 2012 

4 SENAC. Departamento Nacional Fundamentos da saúde Senac 
Nacional 3 2007 2012 
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5 SILVA, Francisco Carlos 
Teixeira da Mutações do trabalho Senac 

Nacional 3 1999 2002 

Componente curricular Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

6 BELLUSCI, Silvia Meirelles Doenças profissionais ou do 
trabalho Senac. SP 3 2010 2011 

7 BELLUSCI, Silvia Meirelles Epidemiologia Senac. SP 3 2012  

8 CAMPOS, Armando 
CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes: uma nova 
abordagem 

Senac. SP 3 2012  

9 CORRÊA, Márcia Angelim 
Chaves; SALIBA, Tuffi Messias 

Manual prático de avaliação e 
controle de gases e vapores: PPRA LTR 3 2012  

10 
SALIBA, Tuffi Messias; 
CORRÊA, Márcia Angelim 
Chaves 

Insalubridade e periculosidade: 
aspectos técnicos e práticos LTR 3 2012  

Componente curricular Biossegurança nas Ações de Saúde 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

11 
CARVALHO, Anésio Rodrigues 
de; OLIVEIRA, Mariá Vendramini 
Castrignano de 

Princípios básicos do saneamento 
do meio Senac.SP 3 2010 2012 

12 CASCINO, Fábio Educação ambiental: princípio, 
histórias, formação de professores Senac.SP 3 2007 2009 

13 LAGE, Henrique; VALLE, Cyro 
Eyer do 

Meio ambiente: acidentes, lições, 
soluções Senac.SP 3 2009  

14 TAVARES, José da Cunha Noções de prevenção e controle de 
perdas em segurança do trabalho Senac.SP 3 2010 2012 

15 TORRES, Haroldo; COSTA, 
Heloisa (Org.). 

População e meio ambiente: 
debates e desafios Senac.SP 3 2006  

Componente curricular Proteção e prevenção no Trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

16 CAMILLO JÚNIOR, Abel Batista Manual de prevenção e combate a 
incêndios Senac.SP 3 2012  

17 DUL, Jan; WEERDMEESTER, 
B. A Ergonomia prática Edgard 

Blucher 3 2012  

18 SENAC. Departamento Nacional Corpo humano: órgãos, sistemas e 
funcionamento 

Senac 
Nacional  3 2010 2012 

19 SOUTO, Daphnis Ferreira Saúde no trabalho: uma revolução 
em andamento 

Senac 
Nacional 3 2003 2013 

20 TAVARES, José da Cunha Noções de prevenção e controle de 
perdas em segurança do trabalho Senac.SP 3 2010 2012 

Componente curricular Estatística Aplicada ao Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

21 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe gerenciar projetos?: 
cumpra prazos finais e atinja suas 
metas 

Senac.SP 3 2008  

22 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe usar o pensamento 
estratégico?: planeje o futuro e 
tranforme-o em realidade 

Senac.SP 3 2008 2011 

23 CRESPO, Antônio Arnot Estatística Fácil Saraiva 3 2009  

24 PIRES, Lúcio Magno Matemática financeira com uso do 
excel e HP12C Senac.DF 3 2011  

25 SENAC. Departamento Nacional Matemática instrumental Senac 3 1999 2011 
Componente curricular Desenho Técnico 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

26 BRITO, Lúcio Flávio de 
Magalhães 

Segurança aplicada a instalações 
hospitalares Senac.SP 3 2011  

27 MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos Edgard 
Blucher 3 2007 2011 

28 
RIBEIRO NETO, João Batista 
M.; TAVARES, José da Cunha; 
HOFFMANN, Silvana Carvalho 

Sistemas de gestão integrados: 
qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social, segurança 

Senac.SP 3 2012  
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e saúde no trabalho 

29 SANTOS, Mauro; BURSZTYN, 
Ivani (Org.) 

Saúde e arquitetura: caminhos para 
a humanização dos ambientes 
hospitalares 

Senac.RJ 3 2004  

30 SOUTO, Daphnis Ferreira Saúde no trabalho: uma revolução 
em andamento 

Senac 
Nacional 3 2003 2013 

Componente curricular Metodologia de Projeto 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

31 BAHIENSE, Raquel Comunicação escrita Senac 
Nacional 3 2007 2013 

32 FACHIN, Odilia Fundamentos de Metodologia Saraiva 3 2006 2010 

33 HOUAISS, Antônio Minidicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa Objetiva 3 2010 2012 

34 REIS, Linda G. 
Produção de monografia: da teoria 
à prática: o método educar pela 
pesquisa (MEP) 

Senac.DF 3 2012  

35 VIEIRA, Maria Christina de 
Andrade 

Comunicação empresarial: etiqueta 
e ética nos negócios Senac.SP 3 2011  

Componente curricular Situações de Urgência e Emergência 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

36 BARTMANN, Mercilda Enfermagem cirúrgica Senac 
Nacional 3 2010 2012 

37 BELLUSCI, Silvia Meirelles Doenças profissionais ou do 
trabalho Senac.SP 3 2010 2011 

38 
BREVIGLIERO, Ezio; 
POSSEBON, José; SPINELLI, 
Robson 

Higiene ocupacional: agentes 
biológicos, químicos e físicos Senac.SP 3 2011  

39 LAGE, Henrique; VALLE, Cyro 
Eyer do 

Meio ambiente: acidentes, lições, 
soluções Senac.SP 3 2009  

40 PIANUCCI, Ana Saber cuidar: procedimentos 
básicos em enfermagem Senac.SP 3 2010 2012 

Componente curricular Primeiros Socorros 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

41 ABREU, Lauro Barros de Acidente de mão: o que fazer na 
emergência Senac.SP 3 2003  

42 
BREVIGLIERO, Ezio; 
POSSEBON, José; SPINELLI, 
Robson 

Higiene ocupacional: agentes 
biológicos, químicos e físicos Senac.SP 3 2011  

43 PIANUCCI, Ana Saber cuidar: procedimentos 
básicos em enfermagem Senac.SP 3 2010 2012 

44 SENAC. Departamento Nacional Primeiros socorros: como agir em 
situações de emergência 

Senac 
Nacional  3 2007 2012 

45 SENAC. Departamento Nacional Corpo humano: órgãos, sistemas e 
funcionamento 

Senac 
Nacional  3 2010 2012 

Componente curricular Legislação Aplicada à Segurança e Saúde no Trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

46  
MANUAL de segurança e saúde no 
trabalho: normas regulamentadoras 
- NRs 

Senac.RJ 3 2013  

47  CÓDIGO civil e Constituição 
Federal Saraiva 3 2013  

48 CAMPOS, Armando 
CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes: uma nova 
abordagem 

Senac. SP 3 2012  

49 LACERDA, Gabriel Eu tenho direito: noções de direito 
para leigos 

Senac 
Nacional 3 2003  

50 RAFAEL, Marcia Cristina Direito do trabalho: alterações 
legislativas e perspectivas. Juruá 3 2005  

Componente curricular Legislação Aplicada à Segurança e Saúde no Trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 
51 BARTMANN, Mercilda; Administração na saúde e na Senac 3 2005 2012 
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KRAUSER, Lucia Toyoshima; 
TÚLIO, Ruth 

enfermagem Nacional 

52 CZAPSKI, Cláudio André Qualidade em estabelecimentos de 
saúde Senac.SP 3 2011  

53 SANTOS, Gustavo Alves 
Andrade dos Gestão de farmácia hospitalar Senac.SP 3 2012  

54 SENAC. Departamento Nacional Qualidade em prestação de 
serviços 

Senac 
Nacional 3 2001 2013 

55 TAVARES, José da Cunha Tópicos de administração aplicada 
à segurança do trabalho Senac.SP 3 2012  

 
Links: 
www.abennacional.org.br (Associação Brasileira de Enfermagem) 
www.abesenacional.com.br (Academia Brasileira de Especialistas em Enfermagem) 
www.anamt.org.br (Associação Nacional de Medicina do Trabalho) 
www.anest.cjb.net (Associação Nacional de Engenheiro de Segurança do Trabalho) 
www.apaest.org.br (Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho) 
www.bireme.br (Biblioteca Virtual em Saúde) 
www.cipanet.com.br  
www.corenrs.org.br (Conselho Regional de Enfermagem de RS) 
www.ellusaude.com.br/enfermagem/links1.asp  
www.fenatest.org.br (Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho) 
www.fundacentro.gov.br (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) 
www.inss.gov.br (Ministério da Previdência Social) 
www.mec.gov.br (Ministério da Educação) 
www.mtb.gov.br (Ministério do Trabalho) 
www.opas.org.br (Organização Pan-Americana de Saúde) 
www.portalcofen.com.br (Conselho Federal de Enfermagem) 
www.saude.gov.br (Ministério da Saúde) 
www.saudeetrabalho.com.br/saude.html 
www.scielo.br (Scientific Electronic Library Online)  
www.sinters.org.br (Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado RS) 
 
12. Certificados e diplomas expedidos aos concluintes do curso 
 
Aos estudantes que concluírem o conjunto dos módulos correspondentes ao Curso Técnico em de 
Segurança do Trabalho e comprovarem a conclusão do ensino médio é conferido Diploma de 
Técnico em Segurança do Trabalho, Nível Médio - Modalidade de Educação a distância – Eixo 
Tecnológico Segurança. 
 
Aos estudantes que, concluírem o curso e não comprovam o término do Ensino Médio é Conferido o 
Certificado de Qualificação Profissional em Segurança do Trabalho. 
 
O histórico escolar acompanha o diploma e/ou certificado com as competências profissionais 
desenvolvidas no curso. 


