
 

   
 

Este manual contém informações acerca do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Ergonomia – Edição 2019, ofertado pelo Departamento de Engenharia 

de Produção e Transportes (DEPROT) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

O presente manual tem caráter informativo, sendo que alterações podem ocorrer a 

qualquer momento por orientação da Chefia do DEPROT e/ou instâncias superiores. 

 

Coordenador da edição 2019: Prof. Fernando Amaral (amaral@producao.ufrgs.br) 

Coordenador substituto: Prof. Tarcísio Saurin (saurin@ufrgs.br) 
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A Ergonomia trata da aplicação ou desenvolvimento de conhecimentos sobre o homem e 

seu trabalho, na perspectiva de melhor adaptar o trabalho (tarefa, dispositivo técnico, 

ambiente, organização do trabalho) às características físicas, mentais e sociais das 

pessoas envolvidas. Nesse contexto, o estudo ergonômico conduz as pesquisas na 

aplicação dos conhecimentos sobre as inter-relações entre: as pessoas, o equipamento e 

o aspecto físico do trabalho ou do ambiente cotidiano, no intuito de assegurar que o 

projeto ou o reprojeto dos locais de trabalho, dos produtos, das tarefas e dos métodos 

de trabalho, seja compatível com as características humanas, otimizando a segurança, a 

eficiência e buscando a saúde e o bem-estar dos envolvidos. 

A importância da formação do ergonomista se expressa tanto na avaliação das relações 

psicofisiológicas do trabalho solicitadas por empresas (indústrias e serviços), bem como 

balizadores na compreensão dos aspectos ocupacionais em ações do Ministério Público 

do Trabalho e de órgãos federais como a Delegacia Regional do Trabalho. Deve-se 

destacar que cursos de Ergonomia da envergadura deste projeto inexistem no Rio Grande 

do Sul, sendo a UFRGS a referência nesta área de conhecimento no estado e destaque 

importante na Região Sul do Brasil em ensino e pesquisa. 

 

Este curso é destinado a profissionais que possuam Curso Superior preferencialmente 

nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia de Segurança, Medicina do Trabalho, 

Fisioterapia do Trabalho e outras áreas afins). 

 

O curso tem carga horária de 405 horas/aula, com duração total de 04 semestres. As 

aulas ocorrem nos 02 primeiros semestres às sextas-feiras, das 14h às 22h, e aos 

sábados, das 08h às 12h. Os 02 últimos semestres são dedicados à produção da 

monografia de conclusão do curso. 

* O cronograma de aulas estará disponível em março de 2019. 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao


 

   
 

A tabela abaixo apresenta as disciplinas que serão ministradas no curso. Salvo alguma 

excepcionalidade, a ordem das disciplinas ministradas seguirá a ordem apresentada: 

  

Intervenção Ergonômica (30h/a) Fernando Gonçalves Amaral 

Ergonomia: Fatores Fisiológicos (30h/a) 
Marcelo Pereira da Silva 

Fernando Gonçalves Amaral 

Ergonomia: Fatores Físico-Ambientais 

(30h/a) Fernando Gonçalves Amaral 

Ergonomia Integrada à Gestão da 

Produção (30h/a) Tarcísio Abreu Saurin 

Ergonomia Cognitiva e Informacional 

(30h/a) Rosa Maria Martins de Almeida 

Gestão da Segurança em Sistemas 

Complexos (30h/a) 
Tarcísio Abreu Saurin 

Bioestatística e Epidemiologia (30h/a) Carla Schwengber ten Caten 

Ergonomia: Design de Produtos (30h/a) Cláudia de Souza Libânio 

Gestão em Saúde e Segurança do 

Trabalho (30h/a) Luis Renato Balbão Andrade 

Gestão de Projetos em Ergonomia (30h/a) Cláudia de Souza LIbânio 

Legislação, Saúde e Segurança no 

Trabalho (30h/a) 
Paulo Antônio Barros Oliveira 

Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida no 

Trabalho (30h/a) Ana Rita Facchini 

Prática Ergonômica (30h/a) Fernando Gonçalves Amaral 

Tarcício Abreu Saurin 

 

*O currículo dos professores que compõem o corpo docente desde curso de 

Especialização pode ser consultado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq: www.lattes.cnpq.br. 

http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.lattes.cnpq.br/


 

   
 

Intervenção Ergonômica: Histórico; abordagem ergonômica no desenvolvimento de 

projetos; diagnóstico em ergonomia; projeto e pesquisa em ergonomia; desenvolvimento 

de pesquisa em ergonomia; custos da intervenção ergonômica; laudo ergonômico. 

Ergonomia – Fatores Fisiológicos: Noções de fisiologia do trabalho; trabalho muscular e 

fadiga; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho; carga de trabalho, 

cinesiologia e biomecânica; métodos de análise de levantamento manual de peso; o 

problema postural; métodos ergonômicos de análise postural. 

Ergonomia – Fatores Físico-Ambientais: Ergonomia física / ergonomia de processo: 

aspectos fisiológicos do trabalho; aspectos organizacionais do processo de trabalho; 

aspectos físicos do ambiente de trabalho; fatores humanos no trabalho; segurança do 

trabalho. 

Ergonomia Integrada à Gestão da Produção: Evolução das formas de organização do 

trabalho (Taylorismo, sistema sócio técnico, produção enxuta), tipos de layout (funcional, 

posicional, linha e celular) e seus impactos na SST; manufatura celular; sistemas de 

produção puxada; gerenciamento visual. 

Ergonomia Cognitiva e Informacional: O funcionamento de “sistemas humano-máquina” 

enfocando a troca de informação; atividade mental; estrutura do comportamento 

cognitivo. 

Gestão da Segurança em Sistemas Complexos: Características de sistemas complexos 

e diretrizes de gestão alinhadas com a natureza dos mesmos, modelagem de sistemas 

complexos segundo o Functional Resonance Analysis Method (FRAM); análise cognitiva 

de tarefas; tipos de erros humanos; causas de incidentes segundo a visão da 

complexidade; investigação de incidentes; princípios de Engenharia de Resiliência; 

medição de desempenho; dispositivos à prova de erros; integração da segurança ao 

projeto de processos e produtos; treinamento em habilidades de resiliência; gestão de 

procedimentos operacionais padronizados; sistemas de gestão de segurança e saúde no 

trabalho. 

Bioestatística e Epidemiologia: Conceitos básicos de Estatística (população, amostra e 

variável - tipos); distribuição de frequências (simples e cruzadas); análise gráfica; Medidas 

de Tendência Central e de Variabilidade; probabilidade básica; distribuição normal; 

amostragem; intervalos de confiança; testes de hipótese (qui-quadrado, teste t de Student 

e ANOVA); análise de regressão linear; conceitos básicos de epidemiologia; indicadores 

de saúde; delineamentos de pesquisa epidemiológica; viés em estudos epidemiológicos; 

medidas de efeito e de associação; testes diagnósticos; fontes de dados epidemiológicos 

e sistemas nacionais de informação para a saúde; fundamentos para a leitura crítica da 

literatura epidemiológica. 

Ergonomia – Design de Produtos: Design universal; acessibilidade; dimensionamento de 

produtos, ambientes e postos de trabalho; testes de usabilidade no uso de produtos e 

interfaces informatizadas. 



 

   
 

Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho: Visão da gestão em Saúde e Segurança do 

Trabalho (SST) no Brasil e no mundo; relação entre sistema e programa; tipos de enfoque; 

macro elementos de um sistema de gestão; correlação entre sistemas OHSAS 18001 / 

ISO 14001 / ISO 9001; Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas organizações; ferramentas 

e requisitos importantes do SGI; diretrizes dos sistemas de gestão PDCA; diretrizes da 

OIT (para Segurança e Saúde no Trabalho); legislação brasileira – as normas 

regulamentadores e a SST; PPRA e PCMSO; Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI); laudo ergonômico; custos associados a 

projetos em ergonomia. 

Gestão de Projetos em Ergonomia: Conceituação e contextualização do tema gestão de 

projetos; competências necessárias para a gestão de projetos em ergonomia; agilidade 

em projetos; métodos e ferramentas para a gestão de projetos. 

Legislação, Saúde e Segurança no Trabalho: Preceitos constitucionais e legislação 

complementar aplicada à saúde do trabalhador; Lei Orgânica da Saúde, Consolidação das 

Leis do Trabalho e leis da Previdência Social; normas regulamentadoras de segurança e 

medicina do trabalho, com especial atenção à NR 17; ergonomia, seus anexos e NR 12 - 

Máquinas e Equipamentos; direito a informação do trabalhador, vigilância de saúde do 

trabalhador; inspeção do trabalho; 

Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida no Trabalho: Gestão de pessoas nas 

organizações; a gestão de pessoas e o comportamento organizacional: categorias de 

análise; a gestão de pessoas em nível individual; ferramentas para a gestão de pessoas 

em nível individual; a gestão de pessoas em nível de grupos e equipes; ferramentas para 

a gestão de pessoas em nível de grupos e equipes; a gestão de pessoas em nível 

organizacional; ferramentas para a gestão de pessoas em nível de grupos e equipes; a 

gestão de pessoas em nível organizacional; ferramentas para a gestão de pessoas em 

nível organizacional; a qualidade de vida no trabalho (QVT); análise de QVT. 

Prática Ergonômica: Laudo ergonômico; métodos de pesquisa; atividade prática - análise 

de um posto de trabalho - análise micro ergonômica precedida de identificação da 

demanda (justificativa da análise). 

 

O primeiro passo é o candidato preencher a ficha de inscrição online, conforme link 

disponibilizado a seguir. Após uma análise da ficha de inscrição por parte da coordenação 

do curso, o departamento entrará em contato com os candidatos pré-selecionados para 

o agendamento de uma entrevista. As entrevistas ocorrerão na sede do DEPROT ou, em 

casos especiais, por telefone ou videoconferência. Após a entrevista, o candidato ficará 

apto a realizar sua matrícula apresentando o comprovante de pagamento e a 

documentação necessária. 

 



 

   
 

A inscrição para a seleção do curso de Especialização é realizada através do 

preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Engenharia de Produção 

da UFRGS (www.ufrgs.br/producao). Não serão aceitas inscrições via correio. 

 

O ingresso no curso de especialização em Ergonomia está condicionado a fatores como 

desempenho do candidato em cursos anteriores (de Graduação ou Pós-Graduação), 

currículo, aderência, atual e futura, à área pretendida e motivação. As características 

listadas a seguir são diretrizes subjetivas para avaliação dos candidatos, não compondo 

pré-requisitos para ingresso no curso. 

 - Bom desempenho na Graduação e em outros cursos de Pós-Graduação em nível 

de Especialização (preferencialmente nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia 

de Segurança, Medicina do Trabalho, Fisioterapia do Trabalho e áreas afins); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 

 

 - Preenchimento online da Ficha de Inscrição; 

 - Foto 3x4 (uma); 

  - Xerox do RG, do CPF (se presente no RG, basta xerox do primeiro), do diploma 

de Graduação e do histórico escolar da Graduação. 

 

*Os documentos acima listados devem ser entregues à Secretaria do curso no momento 

da entrevista. 
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INSCRIÇÕES PRORROGADO ATÉ 21/04/2019 

ENTREVISTAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

MATRÍCULAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO Previsto para abril de 2019 

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO Dezembro de 2019 

PRAZO MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO 

DA MONOGRAFIA 
Dezembro de 2020 

 

O curso prevê um máximo de 30 vagas, e sua ocorrência está condicionada à formação 

de uma turma com um mínimo de 15 alunos. 

 

Matrícula: R$ 895,00 

Parcelas: 20 x R$ 895,00 

 

Escola de Engenharia da UFRGS. 

Av. Osvaldo Aranha, 99 – Porto Alegre, RS. CEP 90.035-190. 

 

 

 

 



 

   
 

 - Frequência mínima de 75% por disciplina; 

 - Para a obtenção do título de Especialista é necessário que o aluno curse e seja 

aprovado, isto é, obtenha conceito C ou superior, em pelo menos 24 créditos de 

disciplinas e redija um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 - Estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu devem obter a totalidade dos 

requisitos para conclusão do curso num período de 22 meses. Não é permitido, segundo 

a legislação vigente na UFRGS, o trancamento de matrícula deste tipo de curso. 

 

*Os créditos obtidos junto ao curso não podem ser aproveitados para cursos de Mestrado 

Acadêmico e/ou Profissional. 

 

Christian Silveira: 

 E-mail: christian@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4006 

Rejani Sales: 

 E-mail: secretaria@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-3909 

Julian Lühring: 

 E-mail: secretaria3@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4007 
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