
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA 
Ano: 
Período: 10º 
Disciplina: ERGONOMIA 

Aulas Teóricas: 20 h 
Aulas Práticas: 10 h 
Carga Horária: 30 h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 Conceitos de trabalho, tarefa, atividade, variabilidade, carga de trabalho e regulação. 

 Metodologia de análise ergonômica do trabalho.  

 Métodos e técnicas e de análise de variáveis em ergonomia.  

 Métodos e Técnicas para a Análise da Atividade. 

 Ergonomia e Projeto. 

 Programa de Ergonomia nas Empresas. 

 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivos Gerais: 
 

 Formar engenheiros capazes de estruturar e desenvolver avaliações ergonômicas nos 
ambientes de trabalho. 

 Trabalhar o conteúdo dentro de uma perspectiva interdisciplinar adequada a formação de 
um profissional de Engenharia de Mecânica com competências e habilidades na área de 
gestão.  
. 

Objetivos Específicos: 
 

Capacitar os alunos: 

 A identificar as diferentes áreas de abrangência da ergonomia e suas aplicações no ambiente 
de trabalho; 

 Compreender a aplicação da ergonomia nas várias etapas dos processos produtivos; 

 Conhecer a aplicação ergonômica nos diversos setores da atividade produtiva e os diferentes 
riscos ocupacionais. 

 

 
TEMAS DE ESTUDO 

 

 Conceitos de trabalho, tarefa, atividade, variabilidade, carga de trabalho e regulação. 

 Metodologia de análise ergonômica do trabalho - Métodos de análises de limites 
recomendados de cargas (Equação de NIOSH), Métodos de avaliação de posturas no trabalho 
(OWAS, RULA e REBA). 

 Métodos e técnicas e de análise de variáveis em ergonomia - Metodologia de medição de 
variáveis antropométricas, diferenças antropométricas devido a idade e etnia, Proporções 



 

 

corporais, antropometria estática e dinâmica, Tabelas antropométricas. 

 Métodos e Técnicas para a Análise da Atividade - Conceitos, definições, metodologia de 
análises e sínteses, análise ergonômica da demanda, análise ergonômica da tarefa e análise 
ergonômica da atividade, diagnóstico e recomendações ergonômicas. 

 Ergonomia e Projeto - Tipos clássicos de arranjo físico e processos de produção. Vantagens 
relativas de cada tipo de arranjo físico. Metodologia de desenvolvimento do arranjo físico. 
Ergonomia de produto. 

 Programa de Ergonomia nas Empresas. 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avalição Bimestral. 
Participação semanal ativa no campus virtual (plataforma moodle) na realização de trabalhos. 
Avaliação interdisciplinar. 
Avaliação por pares e autoavaliação. 

 

 
METODOLOGIA 

 
As aulas serão expositivas, dialógicas e interativas, utilizando-se com frequência dos seguintes 
recursos:  

 Pesquisa dirigida,  

 Estudo de casos,  

 Eventuais trabalhos em grupo ou individual,  

 Prova escrita,  

 Pesquisa em biblioteca, periódicos e plataformas digitais,  

 Seminários. 

 Aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem no contexto interdisciplinar. 
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