SUPROF – Superintendência de Educação Profissional
CENTRO/UEE:
MUNICÍPIO:
CURSO:
Agente no Combate em Endemias
TURNO:
MODALIDADE:
Formação Inicial e Continuada - FIC / PRONATEC

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE:
EIXO TECNOLÓGICO:
ARCO OCUPACIONAL:
NÍVEL ESCOLAR:

DIREC:
Ambiente e Saúde
Estudante do Ensino Médio

CARGA HORÁRIA: 360 Horas
PERÍODO:
18 semanas (4,5 meses)
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Carga Horária da FTG subtotal por Série
4
Políticas Públicas, Legislação e Saúde no Brasil - Educação saúde e cidadania. Estudo de ações educativas visando à promoção da
saúde. Os processos saúde-doença e a relação com o trabalho. Saúde comunitária. O agente comunitário como multiplicador e orientador
das implantações de políticas públicas. Legislação aplicada a políticas públicas, o direito a saúde. Programa de saúde da família. A saúde
no Brasil. O agente de saúde e suas ações na comunidade local: intervenções humanizadas e seus desafios, o respeito a
individualidades das pessoas. História da reforma sanitária. Gestores e instâncias do SUS: comissões intergestoras e consulta de saúde.
Redes de Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde PNPS.
6
Introdução à Psicologia das Relações Humanas - A psicologia e os princípios do desenvolvimento humano. Teoria das relações
humanas. Os comportamentos humanos e suas respostas às doenças. Necessidades psicossociais e as relações com os profissionais de
saúde. Psicologia social e o estudo das relações humanas.
6
Higiene, Alimentação e Saúde - Conceitos fundamentais de higiene e profilaxia e suas aplicabilidades. Destinação adequada de
resíduos. Nutrição, preservação e recuperação de saúde associados aos mecanismos de absorção, digestão e utilização dos nutrientes
pelo organismo. Alimentação e doenças: hipertensão, diabetes. Nutrição voltada para funções sociais, culturais e econômicas. Controle
higiênico-sanitário dos alimentos. Segurança alimentar e as políticas públicas de alimentação e nutrição. Nutrição básica e alimentação
coletiva.
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Saúde e Segurança do Trabalho - Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, com ênfase nos aspectos que dizem respeito à saúde do
ambiente do trabalho, a preservação do meio ambiente e a legislação. A analise dos riscos das atividades laborais e suas consequências para a
saúde do trabalhador. Estudos dos conceitos, causas e efeitos dos acidentes do trabalho. Os riscos no local do trabalho e a importância da
informação e conscientização na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e danos ao meio ambiente.
Abordagem Sociológica dos Processos e Organização Social do Trabalho - Estado e Trabalho no Brasil. A divisão social do trabalho. A
relação Educação e Trabalho no Brasil na perspectiva de classe, gênero e etnicorracial. O modo e o processo de produção no sistema capitalista,
as diversas formas de produção e o papel do trabalhador neste contexto. Organização social do trabalho e tecnologias sociais na sociedade
industrial. Origem, conceito e perspectivas da Economia Solidária. A valorização do ser humano. O cooperativismo, o associativismo e a
autogestão. O sindicalismo e as lutas dos trabalhadores.

Contextualização e Fundamentos

Formação Técnica Geral - FTG

Sem.

Abordagem Filosófica da Ética e do Direito do Trabalho - A centralidade do trabalho na produção e reprodução da vida. O trabalho a partir dos
sujeitos sociais. A integração, trabalho,vida, conhecimento e sociedade. Ética, trabalho e cidadania. O exercício da profissão e o senso crítico.
Princípios do Direito do Trabalho, do Direito Individual e do Coletivo. Acordos e instrumentos internacionais e nacionais do Direito do Trabalho.
Contrato e Relação Individual e Coletiva de Trabalho e Relação de Emprego. Orientação profissional para esta ocupação, seu status no mundo do
trabalho, possibilidades de carreira e atuação, formação continuada. Considerações sociais da profissão: dúvidas e preconceitos.

Tecnológicas e Instrumentais

Manutenção, Promoção e Prevenção da Saúde Coletiva - Conceitos básicos sobre doenças transmissíveis. Principais indicadores de
saúde sócio-econômicos e epidemiológicos. A influência do meio ambiente no processo de saúde e doença. Investigação
epidemiológicas. Transmissão epidemiológica. Medidas de saúde. Epidemiologia no Brasil. Programa de Saúde da família (PSF):
trabalhando com epidemiologia. Visitas a postos de saúde. Políticas Públicas da saúde no Brasil. Ações de prevenção e recuperação da
saúde. O agente como multiplicador e orientador das implantações de políticas públicas na comunidade. Fundamentos sobre atenção
primaria e secundária à saúde e como efetuar o encaminhamento. Atividades práticas, visitas a instituições afins.
Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental - Fundamento de informação sobre ocorrência e distribuição de doença na
população. Reconhecer principais doenças de notificação compulsória e investigação epidemiológica que ocorre no território especifico.
Controle de bens e serviços que oferecem riscos à saúde da população. Controle da água de consumo humano, controle de resíduos e
de vetores de transmissão de doenças. Salubridade Ambiental.Transversalidade para promoção e prevenção no combate a endemias.
Práticas de atividades: visita técnica e possibilidades de intervenção social.
Comunicação e Leitura - Leitura, compreensão e interpretação de textos de modo a possibilitar a boa comunicação e a organização das
idéias para a vida social e profissional. As diferentes linguagens verbais e não verbais do mundo do trabalho, permitindo uma interação
oral qualificada e formal do profissional. Elementos básicos da conversação com o cliente. Práticas de leitura, compreensão,
interpretação de textos.
Carga Horária da FTE subtotal por Curso
Carga Horária da FTG + FTE por Curso
Blocos de Componentes Curriculares:

4 24 0 0 0 0 24
16 96 16 96 16 96 288
20 120 20 120 20 120 360

Formação Técnica Geral - FTG: Compõe as matrizes curriculares dos cursos de Educação Profissional da Bahia-SEC/SUPROF em todas as suas modalidades/formas de articulação. Objetiva o
desenvolvimento de conhecimentos, valores e habilidades no campo do mundo do trabalho, organização social, ética, direito, saúde, segurança do trabalho e orientação profissional dialogando com os
conhecimentos, valores e habilidades da Formação Técnica Específica – FTE.
Formação Técnica Específica -FTE: Integram os conhecimentos que irão qualificar o/a estudante para uma determinada profissão em Nível Médio Técnico ou qualificação socioprofissional, no caso das
modalidades: PROEJA Fundamental e FIC/PRONATEC.
Categorias Curriculares:
Contextualização e Fundamentos – A contextualização no processo ensino-aprendizagem compreende as contribuições históricas da ação humana, das relações socioeconômicas e políticas, das
condições para o desenvolvimento de tecnologias e técnicas, da consciência coletiva e os diversos conhecimentos e saberes praticados em cada período histórico. O fundamento trata da razão de ser
de determinado curso, área de conhecimento, ou profissão. Neles se organizam e avançam os demais conhecimentos de formação específica, criando sentido para sua existência na sociedade.
Tecnológicas e Instrumentais – A tecnológica estuda e acompanha os diversos processos tecnológico do conhecimento. Utiliza objetos e técnicas e se relaciona com as funções sociais, culturais e
econômicas num determinado contexto, percebendo a importante relação entre a Ciência e a Tecnologia. E instrumental desenvolve habilidades para execução dos conhecimentos técnicos,
tecnológicos e científicos. Contribui na articulação dos conhecimentos teóricos com os conhecimentos práticos, propiciando a compreensão do papel do profissional no mundo do trabalho.

