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Pré-requisitos:  

Código Disciplina 
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Ementa: 

Conceitos básicos de risco em sistemas técnicos. 
Ciclo de vida do produto. 
Mecanismos de acidente e gerenciamento do risco.  
Avaliação da probabilidade de risco (PRA). 
Gestão do risco e o ciclo de vida dos sistemas técnicos. 
Principais técnicas para análise e gestão do risco.  
Confiabilidade humana: aspectos gerais e correlações com o risco de sistemas técnicos. 
Seminários 
 
Programa: 

Conceitos básicos de risco em sistemas técnicos: Definição formal de risco; Fontes de risco; Mecanismos de aversão 
ao risco. 
Ciclo de vida do produto: Conceito de sistema técnico; Processo de projeto e os atributos relacionados com 
mecanismos de falha; Caminho causal, barreiras e consequências. 
Mecanismos de acidente e gerenciamento do risco: Mecanismo: causa – acidente; Gerenciamento de Risco 
(Princípios); Preparação para um programa de qualidade assegurada. 
Avaliação da probabilidade de risco (PRA): Introdução; iniciação do evento e perfil do risco; plantas sem materiais 
perigosos; plantas com materiais perigosos, exemplos; Pesquisa pelo evento iniciante; Os três níveis da avaliação 
de probabilidade de risco; Estimativa do risco (cálculo). 
Gestão do risco e o ciclo de vida dos sistemas técnicos: Processos de degradação. 
Principais técnicas para análise e gestão do risco: IDEF0 – Modelagem da função e definição da integração ao 
sistema; Análise funcional de produtos; Análise dos modos de falha, efeitos e criticidade – FMECA; Análise da 
árvore de falha FTA; Análise por árvore de eventos ETA; Análise de eventos por rede causal – CNEA.  
Confiabilidade humana: aspectos gerais e correlações com o risco de sistemas técnicos. 
Seminários 
 

Critério de Avaliação: 

Provas individuais, constituindo 50% da avaliação total.  Seminários 25%. Apresentação de trabalho final (artigo 
sobre um dos temas da disciplina) 25%. Obs. Dependendo do número de alunos da disciplina o processo de 
avaliação poderá ser redefinido.   
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