
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ERGONOMIA E PROJETOS DE 
SITUAÇÕES DE TRABALHO  

 
ERGONOMIA é o conjunto de conhecimentos sobre o homem no 
trabalho, que busca influenciar a concepção dos instrumentos, 
máquinas e sistemas técnico-organizacionais, segundo critérios de 
qualidade, saúde e eficiência. 
 
Objetivos do curso: 
O Curso de Especialização em Ergonomia – CEERGO tem por objetivo 
principal capacitar profissionais para realizar Análise Ergonômica do 
Trabalho e aplicá-la na transformação das situações de trabalho. A 
ênfase em projetos orienta o conjunto de disciplinas para a construção 
de soluções inovadoras para os problemas relativos às condições de 
trabalho e eficiência dos sistemas produtivos. Na perspectiva do 
formando, busca-se desenvolver a capacidade de propor soluções para 
os problemas identificados com base não apenas na metodologia da 
analise ergonômica, mas, também, nos métodos mais atuais de 
concepção e implantação de intervenções via projeto, seja ele 
organizacional, de sistemas informatizados, produtos ou espaços de 
trabalho, por meio das disciplinas ulos oferecidos conforme o Quadro 
01. 
 
Estrutura do curso  
Disciplinas teóricas introdutórias servirão de preparação para a 
realização pelos próprios alunos de projetos de intervenção e análise de 
situações reais de trabalho. A segunda fase, de natureza prática, 
consistirá no acompanhamento destas intervenções onde se buscará 
identificar os múltiplos determinantes de uma situação de trabalho e 
estabelecer os nexos causais entre os problemas identificados e as 
contradições entre a organização formal de trabalho e a atividade de 
trabalho. Estas atividades deverão resultar numa monografia, a ser 
apresentada publicamente perante uma banca examinadora. 
A clientela a que se destina o curso é formada, por profissionais de nível 
superior com formação em engenharia, arquitetos, desenhistas 
industriais e profissionais em saúde e segurança (médicos do trabalho, 
higienistas, engenheiros de segurança) e, de modo geral, a profissionais 
interessados na saúde do trabalhador.   
 
Curso: 
Composição: 16 disciplinas  
Carga horária total : 555 horas 
Duração: 3 semestre letivos com início em  março/2020 e conclusão em  
julho 2021. 
Custo total do curso: R$10.800,00 
Parcelas: 16 parcelas de R$ 675,00  
 
Inscrições: 
De 24 de dezembro de 2019 a 21 de fevereiro de 2020 
As inscrições serão feitas na Fundação Christiano Ottoni/FCO, endereço 
eletrônico: www.fco.org.br 
 
Documentos para inscrição: 
Ficha de inscrição  
Modelo – ficha de inscrição (Fundação Christiano Ottoni - FCO) 
1 retratos ¾     
Histórico de graduação 
Diplomas e/ou certificados de conclusão de curso de graduação 
Curriculum Vitae 
Xerox -  Carteira de identidade - CPF 
Comprovante eleitoral e alistamento militar 
 
 

Seleção: 
Dias  27 e 28 de fevereiro de 2020 nos seguintes horários de 09:00 
às 16:00h 
O processo de seleção consiste em Análise do Curriculum Vitae e 
Entrevista. Serão classificados os 40 primeiros colocados 
2ª chamada dia 29 de fevereiro  de 2020 
 
Horário das aulas: 
Sexta-feira de 08h:30 às 12h30 e de 13h10 às 16h:40 
Sábado de 09h00 às 12h40 
Quinzenalmente 
OBSERVAÇÃO: Em função de feriados anuais pode ocorrer que haja  
aulas em duas semanas seguidas 
 
Local:  
Escola de Engenharia e Escola de Medicina da UFMG 
 
Matrícula: 
Cadastro prévio no sistema UFMG: 02/03 a 03/03/2020  
Site: https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. 
 
Início das Aulas  
1ºsemana de março de  2020 
 
Público: 
Administração, Arquitetura; Educação Física; Engenharias; Enfermagem, 
Medicina, Fisioterapia e Reabilitação, Terapia Ocupacional, Psicologia, Design 
(Desenho Industrial) e demais áreas afins.: 
 

• curso superior completo; 
• projetos profissionais ou estar envolvido em atividades do projeto ou de 

organização do trabalho, de gestão da produção ou de organização da 
saúde e segurança do trabalhador; 

• disponibilidade para participar do curso, inclusive com tempo para se 
dedicar às atividades extra-classe. 
 

Informações:  
Priscila chaves – telefone: 3409-1906 – Fundação Christiano Ottoni 
E-mail : priscilachaves@fco.org.br 
Inês de Cássia –  Secretária do Curso 
E-mail – ceergo@dep.ufmg.br 
  

Disciplinas Oferecidas  
Disciplinas CH CR 

Análise Ergonômica do Trabalho 30 02 
Metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho I 45 03 
Metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho II 45 03 
Ergonomia, Saúde e Projeto de Sistemas Produtivos 30 02 
Projeto Ergonômico de Sistemas Informatizados 30 02 
Gestão de Projetos 30 02 
Projeto Organizacional e Análise do Trabalho 30 02 
Ergonomia Cognitiva e Trabalho Informatizado 30 02 
Projeto de Dispositivos de Segurança-ergonomia de 
concepção, 
higiene e segurança do trabalho 

60 04 

Concepção Ergonômica de Postos de Trabalho 30 02 
Auditorias e Fiscalização em Ergonomia 30 02 
Prática de Campo I 45 03 
Prática de Campo II 45 03 
Prática de Campo III 45 03 

Estudos Avançados em Ergonomia 30 03 

Total 
555 

horas 
35 

 
Análise Ergonômica do Trabalho :  
A disciplina visa situar as correntes de pensamento e práticas no interior da própria Ergonomia. 
A história da Ergonomia será mostrada paralelamente à influência das transformações técnico-
científicas no interior da disciplina, terminando por discutir como a ergonomia se situa diante da 

ciência e da técnica. Os seguintes tópicos serão tratados para situar historicamente a 
ergonomia: as origens da Ergonomia; a corrente experimentalista e a pesquisa de campo; a 
evolução da Ergonomia e as transformações dos processos produtivos. As abordagens mais 
recentes de análise ergonômica do trabalho serão detalhas através de uma exposição de seus 
conceitos fundamentais: constrainte/astreinte; tarefa/atividade; carga de trabalho; modo 
operatório; estratégia; saúde; regulação; representação; atividade/ação/operação; competências; 
descrição intrínseca/extrínseca do curso da ação 
 
Metodologia de análise ergonômica do trabalho I:  
A finalidade principal dessa disciplina é oferecer uma formação metodológica prática, orientada 
para a análise de situações reais de trabalho, apoiada em técnicas qualitativas (observação 
participante, entrevistas não-diretivas, entrevistas em autoconfrontação). Ela dá continuidade e 
aprofunda a disciplina de análise ergonômica do trabalho, desenvolvendo, sobretudo, 
habilidades práticas de observação participante. Procura responder às necessidades práticas da 
pesquisa de campo, acompanhando os alunos durante coleta de dados e observação in situ, em 
todas as etapas da análise ergonômica do trabalho: análise e a reformulação da demanda; 
escolha das categorias a serem avaliadas; elaboração do pré-diagnóstico e do diagnóstico; 
observações abertas e o estudo do funcionamento da empresa; escolha do posto de trabalho; 
observações sistemáticas; elaboração de recomendações; apresentação dos dados e dos 
resultados. 
 
Metodologia de análise ergonômica do trabalho II:  
A finalidade principal desta disciplina é oferecer uma formação metodológica prática, orientada 
para a análise de situações reais de trabalho, apoiada em técnicas qualitativas (observação 
participante, entrevistas não-diretivas, entrevista em autoconfrontação). Ela dá continuidade e 
aprofunda a disciplina de análise ergonômica do trabalho, desenvolvendo, sobretudo, 
habilidades práticas de observação participante. Procura responder às necessidades práticas da 
pesquisa de campo, acompanhando os alunos durante a coleta de dados e observação in situ, 
em todas as etapas da análise ergonômica do trabalho: análise e a reformulação da demanda; 
escolha das categorias a serem avaliadas; elaboração do pré-diagnóstico e do diagnóstico; 
observações abertas e o estudo do funcionamento da empresa; escolha do posto de trabalho; 
observações sistemáticas; elaboração de recomendações; apresentação dos dados e dos 
resultados. 
 
Prática de Campo I: 
Aplicação de técnicas de observação participante e de análise ergonômica do trabalho em 
situações reais. Aplicação de técnicas de registro de variáveis comportamentais e análise dos 
dados. Realização de entrevistas em autoconfrontação. Negociação da intervenção, devolução 
dos resultados e implementação das recomendações. 
 
Prática de Campo II: 
Aplicação de técnicas de observação participante e de análise ergonômica do trabalho em 
situações reais. Aplicação de técnicas de registro de variáveis comportamentais e análise dos 
dados. Realização de entrevistas em autoconfrontação. Negociação da intervenção, devolução 
dos resultados e implementação das recomendações. 
 
Prática de Campo III: 
Aplicação de técnicas de observação participante e de análise ergonômica do trabalho em 
situações reais. Aplicação de técnicas de registro de variáveis comportamentais e análise dos 
dados. Realização de entrevistas em autoconfrontação. Negociação da intervenção, devolução 
dos resultados e implementação das recomendações. 
 
Ergonomia, Saúde e o Projeto dos Sistemas de Produtivos: 
A disciplina busca oferecer ao aluno conhecimentos sobre o funcionamento do ser humano em 
situação real de trabalho. Os conteúdos buscam identificar as relações entre o corpo humano e 
o corpo produtivo, reconhecer as contradições entre as exigências físicas e sensoriais das 
tarefas e as capacidades dos trabalhadores com vistas a orientar o planejamento de ações 
visando o conforto e o bem estar do ser humano inserido nos processos produtivos. Pretende-se 
discutir sobre a concepção de humano dos sistemas produtivos e como isso se reflete na 
concepção destes sistemas. As diferentes abordagens das relações entre saúde e trabalho 
serão criticadas à luz do conceito de atividade de trabalho. 
 
Projeto Ergonômico de Sistemas Informatizados: 
A disciplina tem o objetivo de habilidades especificas em ergonomia de concepção voltada para 
a concepção de sistemas de trabalho que envolvam a tecnologia da informação como base. 
Para isso além das aulas teóricas serão apresentados estudos de caso que envolvam 
intervenções de projeto em sistemas supervisórios, softwares corporativos e integração de 
sistemas.  
 
Projeto Organizacional e Análise do Trabalho: 
A disciplina focaliza a organização do trabalho no interior dos diversos tipos de sistemas 
produtivos. Além dos métodos tradicionais de organização, a administração científica, procura 
explorar novas propostas e principalmente os conceitos a elas subjacentes, permitindo que os 
alunos possam propor alternativas à organização taylorista. Ao final do curso os alunos estarão 
aptos à: reconhecer os limites da automação, das prescrições do trabalho e identificar as 
qualificações informais; conhecer as fontes de variabilidade da produção e a necessidade de 
considerá-la na concepção das instalações, da organização do trabalho e em programas de 
formação dos trabalhadores; reconhecer o funcionamento efetivo da operação e gestão de 
processos contínuos e discretos de produção; estabelecer critérios de projeto de instalações que 
leve em consideração a atividade real dos operadores. 
 
 
 



 
Ergonomia Cognitiva e Trabalho Informatizado:  
A disciplina apresenta o conceito e as características da ergonomia cognitiva, suas 
características e aplicações. Serão focalizados os modelos teóricos para o estudo da inter-
relação trabalho e cognição e estudadas as representações para a ação e cognição situada e os 
elementos de metodologia para a análise dos processos cognitivos envolvidos no trabalho. Ao 
final da disciplina o(a) aluno(a) deverá ser capaz de: (a) identificar os diferentes processos 
cognitivos envolvidos no trabalho e suas articulações com a ergonomia; (b) caracterizar os 
diferentes modelos teóricos utilizados no estudo da concepção e da avaliação do uso da 
informática no trabalho; e (c) utilizar procedimentos e técnicas em “Análise Ergonômica do 
Trabalho” no estudo do trabalho informatizado. 
 
Projeto de Dispositivos de Segurança – ergonomia de concepção, higiene e Segurança do 
Trabalho: 
A disciplina trata da evolução conceitual da noção de acidente do trabalho, partindo da noção de 
fatalidade à crítica da noção de erro humano, fornecendo conceitos e métodos analíticos que 
permitem superar limites atuais das práticas prevencionistas. No conteúdo programático serão 
tratados os seguintes temas: Fatalidade, casualidade e causalidade nos estudos de acidentes do 
trabalho, Condições inseguras e atos inseguros, Risco, perigo e acidente, Árvores de causa, 
Análises de Incidentes, Erro humano, Análise da atividade e prevenção, o homem como fator de 
confiabilidade de sistemas complexos. Toda esta abordagem voltada para a compreensão e 
construção de informação na área de segurança para a concepção de sistemas mais seguros e 
como objetivar as experiências e estratégias dos trabalhadores em novos instrumentos de 
segurança no trabalho. 
 
 
Concepção Ergonômica de Postos de Trabalho: 
A disciplina analisa como as exigências sensoriais, físicas e cognitivas podem determinar as 
posturas, os gestos e os movimentos durante a realização da tarefa. O segundo objetivo é 
fornecer elementos da antropometria, da biomecânica e da organização do trabalho para avaliar 
o elementos do posto de trabalho como: mobiliário, equipamentos e ferramentas. Pretende 
também dar conhecimento básico dos princípios da ergonomia de concepção (teoria) e a 
aplicação dos mesmos (prática), de modo a fornecer subsídios para pesquisar, analisar, testar e 
resolver aspectos ergonômicos de projetos de postos de trabalho. Desenvolver conhecimento 
teórico/prático como as interações com os espaços e objetos de trabalho se constroem e seu 
impacto na produtividade e saúde do trabalhador. 
 
Gestão de Projetos: 
Esta disciplina aborda a formas de gestão dos projetos no interior das empresas e suas 
ferramentas, permitindo ao aluno construir conhecimento a respeito do curso dos projetos dentro 
das empresas, seu formatos, organização, divisão das tarefas, fluxos e etc. O objetivo é conduzir 
o aluno por meio de abordagens teóricas e estudos de caso até a compreensão da 
complexidade de uma gestão multifacetada dos projetos. Compreender como se dá a 
compatibilização de soluções versus orçamentos e estrutura organizacional destes projetos 
dentro e fora da empresas.  

 
Auditorias e Fiscalização em Ergonomia:  
Esta disciplina aborda as demandas legais e institucionais relacionadas à ergonomia, tanto as 
obrigatórias constantes na legislação trabalhista (em especial a NR-17), quanto as demandas 
sociais relacionadas às melhorias das condições de trabalho (e.g. ISO 9.000). Ao final do curso, 
os alunos estarão capacitados a definir e a apresentar análises ergonômicas de situações 
trabalho, de modo a responder as demandas de fiscalizações e auditorias, instruir perícias 
judiciais e orientar análises profissiográficas e programas de readaptação funcional, bem como 
incrementar sua capacidade crítica no sentido de compreender as inter-relações ambiente e 
trabalhador no sentido torna-lo capaz de intervir por meio de projetos para atender as eventuais 
auditórias com qualidade e eficiência. 
 
Estudos Avançados em Ergonomia: 
Apresentação de estudos teóricos e práticos em ergonomia contemporânea, abordando as 
tendências atuais e problemas que são objeto de pesquisas de ponta. Os itens específicos serão 
definidos a cada ano a depender dos avanços científicos na área da ergonomia. 

 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Depto. de Engenharia de Produção 

Laboratório de Ergonomia 
Av. Antônio Carlos, 6627 

Pampulha – Belo Horizonte 
Minas Gerais CEP 31260-240 
e-mail: ceergo@dep.ufmg.br 

Departamento do Curso: www.dep.ufmg.br 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCUURRSSOO  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  EEMM  
EERRGGOONNOOMMIIAA  EE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  

SSIITTUUAAÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
  DDAA  UUFFMMGG  

 


