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 CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
 

 Projeto Pedagógico de Curso 
 

1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA EQUIPE 
1.1. Nome do Curso: GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

1.2. Câmpus: RIO DO SUL 

1.3. Responsável pelo Curso: LARISSA MAAS 

1.4. Instituição parceira: ACIRS – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL D RIO DO SUL                  

1.5. Modalidade: (   ) Formação Inicial          ( X ) Formação Continuada 

1.6. Data de início: Agosto/2016 Data de encerramento: Dezembro/2016  

1.7. Carga horária total do curso: 160 horas 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO ENVOLVIDA (servidores, bolsistas e parceiros) 

a) Identificação do Responsável 

Nome do coordenador CPF Titulação Carga horária 
semanal 

LARISSA MAAS 831.530.639-15 MESTRADO 8 h 

 
b) Identificação dos demais integrantes da equipe  

Nome dos colaboradores CPF Função Carga horária 
semanal 

VALDERI VALENTE 440.430.829-91 
 

Técnico Segurança do 
Trabalho 1 

RICARDO VEIGA 741 652 590 04 Professor EBTT 1 

ROSÂNGELA SCHENEIDER 705784009-87 Técnica Segurança do 
Trabalho 2 

LAÉRCIO DE SOUZA 344.788.689-72 Técnico Segurança do 
Trabalho 2 
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3. Roteiro do Projeto Pedagógico 
3.1. Nome do curso 

GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
3.2. Carga horária 
160 horas 

3.3. Número de vagas 

35 alunos. 

3.4. Turno    (  ) Matutino                 (X ) Vespertino            ( X ) Noturno   

Ajustado conforme demanda. 

3.5. Dias da semana: 

Quinta-feira à noite e sábado de manhã. 

3.6. Previsão de inicio:                                                Término: 

Início: Agosto/2016                                                      Término: Dezembro/2016 

3.7. Local de realização: 
ACIRS – Associação Empresarial de Rio do Sul 
CEDUP – Centro de Educação Profissional 
3.8. Forma de ingresso: 

Edital de seleção, por ordem de inscrição. 

3.9. Pré-requisito: 
O candidato deve ser profissional da área de segurança do trabalho ou ter formação 
comprovada na área. 
3.10. Resumo  
 
Este documento tem como objetivo orientar e fundamentar o projeto para formação 
continuada em segurança do trabalho resultante de demanda estabelecida pela comunidade 
do núcleo de segurança do trabalho da ACIRS – Associação empresarial de Rio do Sul.  
 
As atividades serão desenvolvidas entre parcerias com a ACIRS, SESI – Serviço Social da 
Indústria, PDCA Engenharia de segurança do Trabalho e IFC – Câmpus Rio do Sul. Os 
encontros presenciais serão realizados tanto na sede da ACIRS quanto no CEDUP, conforme 
acordado com os participantes. 
  
A proposta surgiu devido à necessidade de atualização dos integrantes do núcleo da ACIRS 
e da dificuldade em frequentar um curso em outra localidade, sendo que cursos dessa 
modalidade geralmente são realizados em grandes centros. 
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3.11. Introdução  
 
A busca por qualidade de vida dentro e fora do ambiente laboral exige dos profissionais da 
área de segurança do trabalho busca constante por modos alternativos de resolução de 
problemas. 
 
Os desafios encontrados propõem uma nova postura por parte do profissional para a prática 
de atenção à segurança e à saúde dos trabalhadores, com intervenção em ambientes e 
processos de trabalho para estimular a promoção e manutenção da saúde. 
 
Para que os ambientes de trabalho possam ser adequados para o desenvolvimento da 
atividade laboral é necessário que estejam em conformidade com a legislação em vigor, que 
atualmente no Brasil são citados pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
(BRASIL, 1978).   Assim, a constante atualização dos profissionais da área de segurança do 
trabalho é necessária devido as alterações na legislação. 
 
O curso está dividido em 3 módulos, sendo higiene ocupacional, segurança do trabalho e 
ergonomia. O módulo de higiene ocupacional explanará aspectos ligados à metodologias, 
técnicas e instrumental utilizados na avaliação de contaminantes dos ambientes de trabalho. 
Toda a metodologia que deve ser utilizada está alicerçados em normas nacionais elaboradas 
pela Fundacentro e normas internacionais que são permitidas serem utilizadas, a exemplo da 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
O módulo de segurança do trabalho discutirá acerca da legislação que envolve a àrea, bem 
como ferramentas e documentos utilizados para o controle dos riscos no ambiente de 
trabalho. O módulo que trata de ergonomia irá expor os principais aspectos ligados ao tema 
que podem prejudicar a saúde do trabalhador. Alguns métodos e técnicas utilizados em 
ergonomia serão expostos para ampliação do conhecimento dos participantes. 
 
3.12. Objetivos 

3.12.1. Objetivo geral 
 
Oferecer curso de formação continuada para associados ao Núcleo de Segurança do 
Trabalho da ACIRS e demais interessados na área.  
 
3.12.2. Objetivos específicos 
 
- Aproximar o IFC das empresas e indústrias da região; 
- Oportunizar à comunidade o conhecimento sobre equipamentos utilizados para realizar 
avaliações de contaminantes da área de segurança do trabalho; 
- Favorecer a troca de experiências em segurança do trabalho nas empresas regionais. 
 
3.13. Justificativa 
 
O mundo do trabalho vem sofrendo grandes e rápidas transformações e com isso os riscos 
dos ambientes de trabalho assumem novas formas de apresentação (SOUTO, 2011). Sob 
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esse aspecto, a atualização por parte dos profissionais da área de segurança do trabalho é 
crescente e se faz necessária, a partir do momento que esses profissionais devem estar 
atentos às alterações que ocorrem no ambiente laboral e nas legislações.   
 
A região de Rio do Sul apresenta empresas na área metal mecânica, construção civil, 
alimentícia, têxtil, transportes, comércio e de prestação de serviços, entre outros (ACIRS, 
2009), que geram  demandas para a absorção de profissionais e serviços prestados na área 
de Segurança do Trabalho. Esses profissionais devem se atualizar para essa demanda 
crescente, tendo em vista que a legislação vem sofrendo grandes mudanças nos últimos 
anos.  
 
Cursos específicos da área de segurança do trabalho geralmente são realizados em grandes 
centros, dificultando a participação pelos profissionais, seja pelo alto custo envolvido ou 
mesmo pelo afastamento da empresa por longo período. A realização de um curso em  Rio 
do Sul favorece a participação por parte dos profissionais da região que gostariam de se 
atualizar, mas encontram dificuldades em se ausentar de suas empresas.  
 
Esse momento de discussão favorecerá o encontro dos profissionais que estão atuando na 
região, proporcionando troca de experiências pelos participantes, contribuindo para o 
desenvolvimento ordenado das empresas. 
 
3.14. Perfil do egresso 
 
Ao final do curso espera-se que os egressos tenham adquirido as seguintes capacidades: 

a) Rever conceitos sobre segurança e saúde do trabalhador;    
b) Interpretar normas e legislação de segurança do trabalho; 
c) Desenvolver a habilidade para escolha de instrumentos de medição adequados assim 

como materiais a serem empregados no momento de avaliação ambiental; 
d) Implantar exigências legais nas empresas que atuam. 

 
3.15. Organização curricular 
 

Módulo Sigla 
Carga Horária  

Teoria Prática Instrutor 
Higiene Ocupacional HO 48 h 12 h Larissa Maas 

Segurança do Trabalho SEG 48 h 12 h 
Larissa Maas/ 

Laércio de Souza 

Ergonomia ERG 32 h 8 h 
Ricardo Veiga/ 
Larissa Maas 

Sub-total   128 h 32 h  
 

3.16. Conteúdos curriculares 
 
Módulo Ementa 
HO Evolução da higiene ocupacional; 

Definições e conceitos (LT, ACGIH, LE); 
Estratégias de amostragem; 
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Agentes físicos/químicos/biológicos: 
– Definições 
– Normas/métodos de avaliação conforme legislação 
– Instrumental utilizado 
– Limites de referência 
– Proteções recomendadas; 

Visitas técnicas. 
SEG Introdução à Segurança do Trabalho; 

Definições;  
Acidente de trabalho; 
Ferramentas administrativas utilizadas em Segurança do Trabalho; 
Inspeções de Segurança; 
Planos Prevencionistas Setoriais; 
Formação de Brigada de Sinistros/Incêndios 
OHSAS 18.000 - Sistema de Gestão e Saúde 
Legislação em Segurança do Trabalho; 
Proteções utilizadas; 
Estudos de caso; 
Visitas técnicas. 

ERG Introdução à ergonomia; 
Normas de referência em ergonomia; 
Antropometria e sua utilização; 
Métodos e técnicas utilizadas em ergonomia; 
Análise ergonômica do Trabalho – AET; 
Visita à empresa que implantou ações da AET. 

 
 
3.17. Metodologia 
Recursos:  
As aulas serão ministradas no CEDUP e na ACIRS. Ambas instituições contam com acesso 
facilitado (por elevador ou rampa) para deficientes físicos. As salas são climatizadas e 
possuem recursos como data-show e quadro. 
O material didático necessário para os alunos será disponibilizado pelo ministrante do 
conteúdo, em forma de apostilas impressas ou digitais. 
 
Método:  
As aulas serão expositivas e dialogadas, com aulas práticas e visitas às empresas 
participantes do núcleo de segurança do trabalho.   
Além do treinamento teórico, os alunos deverão realizar atividades práticas, podendo ser 
realizada em horário alternativo (fora do horário de aula), com orientação do ministrante do 
conteúdo, que poderá ser realizado em seu ambiente de trabalho. 
3.18. Avaliação 

O certificado de conclusão do curso será fornecido ao aluno que tiver no mínimo 75% de 
frequência e obtiver média igual ou superior a 7,0 em cada módulo. As avaliações serão 
realizadas por módulo, a critério do instrutor. 
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3.19. Cronograma 

Módulo Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 

Higiene Ocupacional      

Segurança do Trabalho      

Ergonomia      
 

3.20. Referências bibliográficas  
 
BRASIL. Portaria 3.214 de 08 de julho de 1978. Normas regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego. 1978 
 
ACIRS, Perfil Socioeconômico de Rio do Sul, ACIRS/Simmmers, 2009. 
 
SOUTO, D. F. Saúde no trabalho: uma revolução em andamento. Rio do Janeiro: Senac, 
2011. 
 

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO 

(   ) Com aluno bolsista                                                           ( X ) Sem aluno bolsista 
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Coordenação de Extensão 
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Coordenação do Projeto 

 
 
 
 

___________________________________ 
Direção de Desenvolvimento Educacional 

 

 
 
 
 

___________________________________ 
Direção-Geral 

 


