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PROGRAMA 

Teoria 

1. Conceitos e Tipologia dos Riscos. Abordagens positivista e relativista. 

2. Perigo, Frequência, Consequência, Vulnerabilidade e Elemento em Risco.  

3. Avaliação e Gerenciamento. Risco Aceitável. Abordagem qualitativa e quantitativa. 

4. Métodos de Análise de Risco. 

 

                                                          Prática 

 

1. Método e Confecção da Árvore de Falhas 

2. Aplicação do Método de Causa e Consequência 

3. Estudo de Caso 

4. Discussão de textos 

 

METODOLOGIA 

Terá um caráter experimental, priorizando troca de ideias e sugestões dos discentes. Dentro das 

metodologias disponíveis, serão tentativamente usadas o ensino à distância on line e a sala de aula 

invertida. 

Pretende-se fazer uso de Correio Eletrônico para envio de textos, promover a formação de grupos 

de Whatsapp e/ou Facebook para discussões on line (síncronas), assim como enviar vídeos 

gravados para enriquecimento de aulas (assíncronas). Visita aos sites temáticos serão 

incentivadas. 

Vídeos disponíveis no Youtube serão indicados para visualização e comentário. O envio de textos 

para leitura, resenhas e discussão será priorizado. Possível atividade de campo individual será 

discutida, enfocando um tipo de risco na cidade, bairro ou região de cada discente. 

 

CRONOGRAMA 

A disciplina em carga mostra originalmente 4 horas semanais, com 4 créditos. Pretende-se 

concentrá-la em 3 meses (se iniciada em 20 de julho, iria até 20 de outubro de 2020). Assim, seria 

necessária dedicação semanal de 8 horas, na qual o professor estaria disponível em um dia cheio 

da semana, que poderia ser na quarta feira, dia originalmente previsto para a disciplina. 

 

 



 
 

                                                                AVALIAÇÃO 

Não estão previstas provas escritas. A avaliação será através das discussões de textos e vídeos, 

possíveis apresentações on line, e também possível trabalho final individual. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A bibliografia está listada na forma de textos (disponíveis, a serem repassados) e endereços de 

sites e vídeos na internet. Outros textos e sites poderão ser indicados no decorrer do curso. 
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2. SITES 

(A maior parte dos sites de interesse são listados no site Zonerisc, abaixo) 

ZONERISC – https://www.ufjf.br/zonerisc/ - ver links nesse site 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

https://www.mdr.gov.br/informacoes-classificadas/136-secretaria-nacional-de-programas-

urbanos/prevencao-e-erradicacao-de-riscos/1855-material-basico-para-o-mapeamento-e-

gerenciamento-de-areas-de-risco-de-escorregamentos-enchentes-e-inundacoes - Material de 

treinamento para o mapeamento e gerenciamento de áreas urbanas com risco de 

escorregamentos e inundações. 

 

3. YOUTUBE 

(Os vídeos sobre risco em português são geralmente ligados aos riscos laborais) 

 

Alguns vídeos sugeridos: 

WHAT IS ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT? 

 

ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 

 

HAZARD, RISK & SAFETY - UNDERSTANDING RISK ASSESSMENT, MANAGEMENT 

AND PERCEPTION 

 

RISK AND HOW TO USE A RISK MATRIX 

 

RISK ASSESSMENT 

 

 

THE DIFFERENCE BETWEEN A HAZARD AND A RISK 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Os discentes devem ter à disposição conexão com a internet para equipamento fixo (computador 

de mesa) ou móvel (celular ou tablete). 
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