
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Ergonomia 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

Período: 4º 

CARGA HORÁRIA: 80h       

DOCENTE RESPONSÁVEL: Hanne Alves Bakke 

EMENTA 

Conceitos básicos em ergonomia; abordagem ergonômica de sistemas; fisiologia do trabalho; biomecânica 
ocupacional; antropometria; posto de trabalho; dispositivos de trabalho; carga de trabalho; dimensão física, 
cognitiva e psíquica; ergonomia e fatores ambientais; análise ergonômica do trabalho, ferramentas 
ergonômicas, NR 17. 

OBJETIVOS 

Geral 
 
Apresentar e discutir a ergonomia física, cognitiva e organizacional dos setores de trabalho, bem como as 
avaliações desses espaços utilizados na pesquisa, com enfoque em aproximar o discente da compreensão 
e interpretação da ergonomia na segurança do trabalhador para embasar a tomada de decisões 
necessárias no campo de trabalho, adaptando tarefas, condições de postura e movimento favoráveis. 
 
Específicos 
 
Fornecer ao acadêmico uma base de conhecimento quanto aos conceitos, contribuições e aplicações da 
ergonomia; 
Discutir as premissas que dirigem a importância da ergonomia; 
Conhecer o que engloba os subtipos da ergonomia; 
Caracterizar métodos e técnicas de avaliação em ergonomia; 
Propiciar aos discentes reflexões sobre o ambiente de trabalho e sua influência na produtividade, qualidade 
e segurança; 
Oportunizar vivências e construções de projetos e pesquisas em diversos segmentos que envolvem os 
trabalhadores da região; 
Compreender e aplicar a ergonomia na prática como contribuição para melhorias em postos de trabalho e 
nas diversas situações da vida diária. 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 

I 

Fundamentos da Ergonomia; Conceitos de ergonomia; 
diferentes tipos de ergonomia; Aplicações da ergonomia; 
Fundamentos de Fisiologia no Trabalho; Considerações 
gerais sobre os comportamentos do homem no trabalho; 
Fisiologia do trabalho muscular; Antropometria: medidas e 
aplicações; Biomecânica ocupacional: gestos, posturas e 
movimentos de trabalho; Carga de trabalho; dimensão física, 
cognitiva e psíquica; Aplicação do critério NIOSH.  

30 



II 

Análise Ergonômica dos postos de trabalho; estudo do posto 
de trabalho: enfoque tradicional e enfoque ergonômico; 
Análise ergonômica da tarefa: o trabalho prescrito; Análise 
ergonômica das atividades: o trabalho realmente realizado; 
Dimensionamento de espaços e planos de trabalho; 
Dimensionamento de assentos e cadeiras; Dispositivos 
manuais de trabalho; Dispositivos mecanizados de trabalho, 
Dispositivos eletrônicos de trabalho; Dispositivos de controle 
e comando de máquinas.  
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III 

Condições ambientais de trabalho: Sistema Visual e Auditivo; 
Definições básicas; Introdução às normas Regulamentadoras 
de Segurança e Saúde no Trabalho (MTE); Norma 
Regulamentadoras – 17: Ergonomia; Ferramentas 
ergonômicas, Análise Ergonômica do Trabalho. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas, dialogadas com uso de datashow, aulas 
práticas, quadro branco e pincel, bem como com livros, textos, artigos científicos e filmes. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

O aluno será avaliado ao término de cada unidade, de acordo com o cronograma estabelecido pela 
Instituição, mediante os seguintes critérios:  
-Avaliação escrita;  
-Apresentação de seminários; 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos necessários para a condução da disciplina são datashow, pincel de quadro, apagador, papel, 
vídeo e aparelho para DVD. 
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