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FICHA  N
o
  2 (variável) 

Plano de Ensino 

 Período Especial 

 Resoluções nº 22/21 e 23/21 - CEPE 
 

Disciplina:HIGIENE E SEGURANÇA  Código: TQ 178 

Natureza:( X ) obrigatória   (    ) optativa Semestral (  ) Anual (  X )  Modular (   ) 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade: (    ) Presencial     (  X  ) EaD        (    ) 20% EaD 

CH Total: 30 horas 

CH semanal: 02 horas 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 Prática Específica (PE): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidades Didáticas) 

Abordagem global da segurança e saúde. Legislação nacional e internacional. Acidentes e 
doenças do trabalho. Prevenção e controle de riscos. Instrumentação para avaliação de riscos. 
Higiene do trabalho. Proteção contra incêndios e explosões. Segurança com produtos químicos. 
Gestão de segurança em indústrias químicas. Gestão de emergências na indústria. 
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PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 Módulo 1  (Carga Horária: 2,0 horas)   

Ambientação e Parte I – Abordagem global da segurança e saúde. 

 Módulo 2 (Carga Horária: 6,0 horas)  

Parte II – Legislação nacional e internacional. 

Seminário 1  

 Módulo 3 (Carga Horária: 4,0 horas)  

Parte III – a) Acidentes e doenças do trabalho; b) Higiene do trabalho. 

 Módulo 4 (Carga Horária: 6,0 horas)  

Parte IV –  a) Prevenção e controle de riscos. 

Seminário 2  

 Módulo 5 (Carga Horária: 3,0 horas)  

Parte V – a) Proteção contra incêndios e explosões; b) Segurança com produtos químicos. 

 Módulo 6 (Carga Horária: 7,0 horas)  

Parte VI – a) Gestão de segurança em indústrias químicas. 

Seminário 3  

 Módulo 7 (Carga Horária: 2,0 horas)  

Parte VII – Estudos de caso em indústrias de diferentes ramos de atividade.  

 

 

OBJETIVO GERAL 
 

                       Proporcionar a captação do conhecimento das técnicas modernas e legislações 
sobre Segurança e Saúde no Trabalho para a atuação na qualidade de Químico nessa área, nos 
diversos segmentos industriais. A disciplina irá capacitar o aluno para a tomada de decisões com 
visão ampla e integrada da segurança e saúde do trabalhador, valorizando o patrimônio humano e 
minimizando perdas financeiras das empresas. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Capacitar os alunos a executar estudos de segurança de processos industriais, 
identificando os perigos, avaliando os riscos e a necessidade de estabelecer medidas 
preventivas ou de proteção. 

b) Habilitar os alunos a praticar um sistema de gestão da segurança e da saúde integrado, 
utilizando um conjunto de instrumentos inter–relacionados e adequados para planejar, 
operar e controlar as atividades visando o melhoramento contínuo da segurança e saúde 
na indústria. 

c) Desenvolver capacidade de análise crítica e tomada de decisão do grupo na resolução e 
execução de estudo de caso real. 
 

  PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

         A disciplina será desenvolvida através de ensino à distância (EaD) com aulas síncronas e 
assíncronas. 

O material didático será disponibilizado em arquivo na plataforma Teams.  
O professor da disciplina será responsável pela elaboração e transmissão dos materiais 
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multimidiáticos e pela elaboração das atividades de avaliação, a plataforma TEAMS será utilizada 
como tecnologia digital de comunicação e informação. Será utilizada eventualmente a plataforma 
UFPR VIRTUAL. 

Para a participação da disciplina, o discente deverá ter um aparelho/dispositivo que 
lhe permita acesso à internet e à navegação na UFPR VIRTUAL.  

 
 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

Os alunos realizarão atividades durante o desenvolvimento dos módulos, avaliadas por 
sistema de rubrica.  

 
       Os alunos formarão equipes e apresentarão três seminários durante o desenvolvimento dos 
módulos. 

Seminários: 
1. Legislação de segurança e saúde aplicada em indústrias. 
2. Análise de riscos na indústria. 
3. Proteção contra incêndios e explosões. 

 
         
       Os alunos realizarão um estudo de caso, selecionando um processo produtivo industrial (ou 
parte do processo), aplicando os conhecimentos de gestão de segurança e saúde e propondo 
melhorias na planta industrial escolhida. 

 
 
 
Nota Final = (Média das atividades durante módulos+Média dos seminários+Estudo de 
caso)3 

 
 
 A frequência mínima para aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento), comprovada 

mediante a realização das atividades propostas, apresentação de seminários e registros de 
acesso à sala do ambiente da UFPR virtual.  

 

CRONOGRAMA DETALHADO 
Data Horário 

(em horas) 

Atividade  

06/05  Ambientação e Módulo 1 assíncrona 

13/05  Módulo 2  assíncrona 

20/05 13:30-15:30 Seminário 1 - parte 1 síncrona 

27/05 13:30-15:30 Seminário 1 - parte 2 síncrona 

04/06  Módulo 3 assíncrona 

10/06  Módulo 4 assíncrona 

17/06 13:30-15:30 Seminário 2 – parte 1 síncrona 

24/06 13:30-15:30 Seminário 2 – parte 2 síncrona 

01/07  Modulo 5 assíncrona 

08/07  Módulo 6 assíncrona 

29/07  Módulo 7  assíncrona 

30/07  Preparação do Seminário 3 assíncrona 
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05/08 13:30 – 15:30  Seminário 3 – parte 1 síncrona 

12/08 13:30 – 15:30  Seminário 3 – parte 2 

Entrega do Estudo de Caso 

síncrona 

14/08 13:30 -15:30 Exame final síncrona 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL. Segurança e saúde no trabalho. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho/pt-

br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras>. Acesso em: 15 jan. 2021. 

ILO. International Labor Organization. Disponível em: <http://www.ilo.org> Acesso em: 09 mai. 

2021. 

WHO.World Health Organization. Disponível em: http://www.who.int>. Acesso em: 09 mai. 2021. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

O aluno terá acesso à biblioteca virtual da UFPR, e a professora dará acesso a uma biblioteca virtual com 
material legalmente autorizado (e-books, manuais e outros), com os temas voltados para os módulos da 
disciplina.  

Artigos científicos diversos (clássicos e atuais) sobre os temas abordados. 

  

Curitiba, 14 de abril de 2021. 

Professor da Disciplina: Vania Irene Stonoga 

Assinatura:  

Chefe de Departamento: Luiz Fernando Lima Luz Jr 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 
 
Legenda: 
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – 
Estágio    OR - Orientada 


