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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

 

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

 Divulgar os resultados da saúde e segurança do trabalho à direção e divulgar os resultados 
entre os funcionários.  

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho;  

 Preparar questionário de avaliação sobre as condições de trabalho;  

 Realizar investigação e análise de acidentes;  

 Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de 
eliminação e neutralização dos efeitos resultantes da exposição de agentes agressivos.  

 Reconhecer as características psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza do Trabalho 

 

 

 

 

Qualificação:  Auxiliar técnico em 
segurança do trabalho 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho  

Professor: Eduardo Moreno de Paula 

 

 

Eixo Tecnológico: Segurança 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 Estruturar e desenvolver avaliação 
ergonômica nos ambientes de trabalho. 

1  Realizar avaliação ergonômica nos 
ambientes de trabalho. 

1 Ergonomia: Conceitos e abordagens, 
Tempo e Métodos e Cronoanálise 

2 
 Identificar cargas físicas, mentais e 
psíquicas nas tarefas realizadas na 
organização. 

2  Verificar as cargas físicas, mentais e 
psíquicas imposta aos trabalhadores na 
execução de tarefas. 

2 Ergonomia aplicabilidade e biomecânica 
ocupacional - N.R.17 

3 
 Analisar a importância social do trabalho 
com a vida e a saúde do 
homem/sociedade. 

 

 

 

3  Verificar constantemente a empresa 
e as condições de trabalho. 
 
Identificar as condições ambientais, 
técnicas e organizacionais de trabalho. 

3 Referenciais de Análise Ergonômica do 
Trabalho – aspectos gerais.Análise dos 
Postos de Trabalho  

4 
 Analisar o processo do trabalho, 
tomando como base a distribuição do 
trabalho, execução das tarefas, relações 
sociais e o posto de trabalho. 
 
 
 

4  Avaliar riscos ergonômicos, promovendo 
ações preventivas.  
 
 Executar procedimentos que evitem 
patologias por agentes ergonômicos. 
 
 Identificar doenças relacionadas ao 
ambiente e processos de trabalho na 
saúde, assim como as respectivas ações 
preventivas. 

4 LER / DORT, Ferramentas Ergonômicas ( 
Moore e Garg, Suzane Rogers,check list 
de Hudson/Couto), Fadiga, Questionário 
Bipolar, Hudson/Couto  

  



5 
Avaliar os fatores ambientais da fadiga 
bem como a origem do estresse no 
trabalho. 
 
 
 

5  Relacionar a fadiga com a deficiência de 
iluminação, presença de ruído, 
inadequação de temperatura e 
vibrações.  
 
 Identificar os postos de trabalho, a 
tarefa exercida, a competição entre 
colegas e os conflitos no ambiente do 
trabalho. 
 

5 Agentes ergonômicos: -Iluminação/ 
Cores no ambiente de Trabalho, 
Antropometria, Aspectos ergonômicos 
que geram estresse no trabalho, 
Posturas no Trabalho, Monotonia e 
Motivação no trabalho, Desajustamento e 
satisfação no trabalho, O Espaço de 
Trabalho, Ergonomia Aplicada a 
Ferramentaria, Equipamentos, Mobiliários 
e Maquinários, Transporte e 
Levantamento Manual de Cargas 
(Critério de Niosh)  
 



III – Plano Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências Procedimentos Didáticos 
Cronograma  

Dia e Mês 

 Realizar avaliação ergonômica nos 
ambientes de trabalho. 

Ergonomia:  
- Conceitos e abordagens  
- Tempo e Métodos 
- Cronoanálise 

 Aula expositiva e dialogada. 

 Simulação de situações. 

 Textos para leitura e discussão. 

 Estudo dirigido com Estudo de 
caso. 
 

 
29/07 a 20/08 

 Verificar as cargas físicas, mentais e 
psíquicas imposta aos trabalhadores 
na execução de tarefas. 

Ergonomia aplicabilidade e 
biomecânica ocupacional - N.R.17 

 Aula expositiva e dialogada. 

 Simulação de situações. 

 Textos para leitura e discussão. 

 Estudo dirigido com Estudo de 
caso. 

28/08 a 22/09 

Verificar constantemente a empresa e 
as condições de trabalho. 
 
Identificar as condições ambientais, 
técnicas e organizacionais de trabalho. 

Referenciais de Análise Ergonômica do 
Trabalho – aspectos gerais. 
 
Análise dos Postos de Trabalho  

 Aula expositiva e dialogada. 

 Simulação de situações. 

 Textos para leitura e discussão. 

 Estudo dirigido com Estudo de 
caso. 

29/09 a 13/10 

Avaliar riscos ergonômicos, 
promovendo ações preventivas.  
 
Executar procedimentos que evitem 
patologias por agentes ergonômicos. 
 
 Identificar doenças relacionadas ao 
ambiente e processos de trabalho na 
saúde, assim como as respectivas 
ações preventivas. 

LER / DORT  
 
• Ferramentas Ergonômicas ( Moore e 
Garg, Suzane Rogers,check list de 
Hudson/Couto)  
 
• Fadiga  
-Questionário Bipolar  
-Hudson/Couto  

 Aula expositiva e dialogada. 

 Simulação de situações. 

 Textos para leitura e discussão. 

 Estudo dirigido com Estudo de 
caso. 

 
20/10 a 10/11 

  



Relacionar a fadiga com a deficiência 
de iluminação, presença de ruído, 
inadequação de temperatura e 
vibrações. 
  
 Identificar os postos de trabalho, a 
tarefa exercida, a competição entre 
colegas e os conflitos no ambiente do 
trabalho. 
 

Agentes ergonômicos: -Iluminação/ 
Cores no ambiente de Trabalho  
• Antropometria  
 
• Aspectos ergonômicos que geram 
estresse no trabalho  
- Posturas no Trabalho  
- Monotonia e Motivação no trabalho  
- Desajustamento e satisfação no 
trabalho  
- O Espaço de Trabalho  
• Ergonomia Aplicada a Ferramentaria, 
Equipamentos, Mobiliários e 
Maquinários  
• Transporte e Levantamento Manual 
de Cargas (Critério de Niosh)  

 Aula expositiva e dialogada. 

 Simulação de situações. 

 Textos para leitura e discussão. 

 Estudo dirigido com Estudo de 
caso. 

 

17/11 a 17/12 



IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 Estruturar e desenvolver 
avaliação ergonômica nos 
ambientes de trabalho. 

Pesquisar e estudar as 
Normas 
Regulamentadoras-17/32 

Ergonomia Aplicada ao 
Trabalho.   

 Trabalho em equipe  
com os recursos 
estudados. 

Relatório Escrito 

 Clareza e Precisão. 

Pontualidade: na entrega 
de trabalhos, nos 
seminários, etc. 
 
Questionamentos 
pertinentes durante a 
apresentação do conteúdo 
naquele momento 

 Exercícios e trabalhos 
apresentados e que 
mostrem a aplicação 
dos recursos 
estudados. 

 Identificar cargas físicas, 
mentais e psíquicas nas 
tarefas realizadas na 
organização. 

Pesquisar e estudar as 
Normas 
Regulamentadoras-17/32 

Ergonomia Aplicada ao 
Trabalho.   

 Trabalho em equipe  
com os recursos 
estudados. 

Relatório Escrito 

 Clareza e Precisão. 

Pontualidade: na entrega 
de trabalhos, nos 
seminários, etc. 
 
Questionamentos 
pertinentes durante a 
apresentação do conteúdo 
naquele momento 

 Exercícios e trabalhos 
apresentados e que 
mostrem a aplicação 
dos recursos 
estudados. 

 
 Analisar a importância 
social do trabalho com a 
vida e a saúde do 
homem/sociedade. 
 
 
 

Pesquisar e estudar as 
Normas 
Regulamentadoras-17/32 

Ergonomia Aplicada ao 
Trabalho.   

 Trabalho em equipe  
com os recursos 
estudados. 

Relatório Escrito 

 Clareza e Precisão. 

Pontualidade: na entrega 
de trabalhos, nos 
seminários, etc. 
 
Questionamentos 
pertinentes durante a 
apresentação do conteúdo 
naquele momento 

 Exercícios e trabalhos 
apresentados e que 
mostrem a aplicação 
dos recursos 
estudados. 

 
 Analisar o processo do 
trabalho, tomando como 

Pesquisar e estudar as 
Normas 

 Trabalho em equipe  
com os recursos 

 Clareza e Precisão. 

Pontualidade: na entrega 

 Exercícios e trabalhos 
apresentados e que 



base a distribuição do 
trabalho, execução das 
tarefas, relações sociais e 
o posto de trabalho. 
 

Regulamentadoras-17/32 

Ergonomia Aplicada ao 
Trabalho.   

estudados. 

Relatório Escrito 

de trabalhos, nos 
seminários, etc. 
 
Questionamentos 
pertinentes durante a 
apresentação do conteúdo 
naquele momento 

mostrem a aplicação 
dos recursos 
estudados. 

 
Avaliar os fatores 
ambientais da fadiga bem 
como a origem do 
estresse no trabalho. 
 
 
 

Pesquisar e estudar as 
Normas 
Regulamentadoras-17/32 

Ergonomia Aplicada ao 
Trabalho.   

 Trabalho em equipe  
com os recursos 
estudados. 

Relatório Escrito 

 Clareza e Precisão. 

Pontualidade: na entrega 
de trabalhos, nos 
seminários, etc. 
 
Questionamentos 
pertinentes durante a 
apresentação do conteúdo 
naquele momento 

 Exercícios e trabalhos 
apresentados e que 
mostrem a aplicação 
dos recursos 
estudados. 

 



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostila elaborada pelo professor. 

 ERGONOMIA 1 E 2 ---HUDSON OLIVEIRA COUTO 

 Livro de Segurança e Medicina do Trabalho – Ed. Atlas. 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

 Os alunos com rendimento insatisfatório,serão separados em grupos que receberão 
um acompanhamento diferenciado, visando alcançar o rendimento esperado 
através de trabalhos e exercícios progressivos. 

 
 

VII – Outras Observações / Informações 

Todo trabalho será visando dar subsídios avançados para o desenvolvimento, conhecimento 
e melhoria continua dos alunos. 

 
 

VIII – Identificação (Nome do Professor) Data 

Carlos Eduardo Ienne  
 

 
 

IX – Parecer do Coordenador de área 

 
 
O PTD está em conformidade com os padrões da Grade Curricular. 

 
 
 

 
 
 
        _____ / _____ / 2014              
                                    Coordenador de Área 
 
 
 
 

 


