SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT
Ementa – Base Comum
Educação Profissional Integrada com o Ensino Médio na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA

Eixo Tecnológico: Todos
Curso: Todos
Componentes Curriculares

Carga Horária

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

40

Metodologia do Trabalho Científico

80

Estudos Orientados e Complementares

200

Total

320

Componente Curricular: Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho
Carga Horária: 40 horas
Ementa:
Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas também nos aspectos que
dizem respeito preservação da integridade do trabalhador e do meio ambiente, possibilitando ao mesmo
tempo identificar, no ambiente de trabalho, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, e seus
efeitos nocivos à saúde; propor medidas de controle dos riscos ambientais, prevenção de doenças
ocupacionais e/ou acidentes de trabalho. Analisar os riscos dos processos produtivos, quais suas
consequências para a saúde e meio ambiente. Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e
deveres dos/as trabalhadores/as; Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Equipamentos de
Proteção Individual (EPI); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); obrigatoriedade do empregador de
fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; o direito
do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar dano a si mesmo, aos/as outros/as
trabalhadores/as ou ao meio ambiente.

Componente Curricular: Metodologia do Trabalho Científico
Carga Horária: 80 horas
Ementa:
Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. A
organização de texto científico (Normas ABNT). Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento,
método científico, ciência e espírito científico. Introdução ao planejamento da pesquisa cientifica
(finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de
pesquisa. Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e textos científicos.
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Componente Curricular: Estudos Orientados e Complementares
Carga Horária: 200 horas
Ementa:
Componente Curricular destinado a complementação da formação do profissional, reforçando
Competências Técnicas abordadas no semestre, priorizando atividades diretamente ligadas ao Curso
Técnico em formação. Podem ser programadas na semana de aula, em paralelo ou ao final do
desenvolvimento dos Componentes Curriculares do semestre.
Estudos Orientados:
Horas extraclasse destinadas às atividades pertinentes aos componentes curriculares, com a finalidade de
ampliar os conhecimentos teóricos e práticos, compreendendo visitas técnicas, participação em seminários,
congressos, encontros, feiras, dentre outras.
Esses estudos são integradores e podem ser aplicados aos conteúdos específicos de cada semestre, bem
como articulação com os dos outros semestres, promovendo construção de Projetos Articulados e
interdisciplinares. Serão conduzidos pelo/a Docente, programado/a para este Componente Curricular.
As horas estabelecidas podem ser reservadas para cada componente curricular dos semestres em curso ou
direcionados para um ou mais componentes que exijam mais horas para a realização de atividades.
É fundamental que a Unidade, por meio da equipe pedagógica, articule essas horas de acordo com a
necessidade de cada turma.
Estudos Complementares:
Esses estudos visam reforçar Competências Técnicas abordadas no semestre, priorizando atividades
práticas diretamente ligadas ao Curso Técnico em formação, oportunizando ao estudante mais formas de
adquirir os conhecimentos necessários à sua formação profissional.

Diretoria de Organização Curricular e Pedagógica – DIROPE
2/2

