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Estudo da interação entre o ser humano e suas atividades, o ambiente físico
e virtual e os equipamentos utilizados. Adaptação do trabalho ao ser
humano em função de suas capacidades anatômicas, fisiológicas e
psicológicas.

Discutir uma visão geral da Ergonomia, de seus princípios, fundamentos e
de suas metodologias de intervenção.

•

Permitir aos alunos analisar situações de trabalho e de vida e sua
relação com o Design;

•

Desenvolver análise ergonômica e práticas de campo.

•

Unidade 1 – Fundamentos em Ergonomia:
a) Surgimento, evolução, contribuições e aplicações
b) Conceitos fundamentais
c) Aspectos do funcionamento do organismo humano
d) Biomecânica
e) Antropometria

•

Unidade 2 – Intervenção ergonômica
a) Fundamentos em Análise Ergonômica
b) Metodologia em análise Ergonômica

•
•

Aulas expositivas;
Projeção de vídeo e slides para ilustrar e aprofundar os tópicos
abordados nas exposições teóricas;
Exercícios programados para promover a compreensão e a fixação
dos conteúdos e técnicas abordadas;
Desenvolvimento de trabalho de campo em grupo como forma de
ampliar a reflexão, análise sobre os conteúdos abordados.

•
•

RECURSOS
DIDÁTICOS

•

•

PROCESSOS
AVALIATIVOS

Recursos audiovisuais – projeção acompanhada de explanação oral
ou discussão. Conteúdos e conceitos centrais são apresentados, de
modo sintético e objetivo, com ênfase nos aspectos mais relevantes
para o curso. Os conceitos centrais abordados no curso são
ilustrados, e nos casos cabíveis, sua evolução também é
apresentada. Os métodos e técnicas também são apresentados em
projeção, sendo considerados: sua utilidade, seus objetivos, sua
pertinência de aplicação, e suas etapas específicas de execução.
Quadro negro – o quadro negro é utilizado em uma abordagem que
apresenta conteúdos teóricos em paralelo com o diálogo entre
docente e alunos.

1ª Nota (30 pontos):
a) Exercício em sala 1 (15 pontos)
Critérios de avaliação: presença e participação na aula, elaboração e
explicação do número pré-definido de variabilidades, pertinência das
mesmas com o contexto.
b) Exercício em sala 2 (15 pontos)
Critérios de avaliação: presença e participação na aula, elaboração e
explicação do número pré-definido de fatores de sobrecarga, pertinência
dos mesmos com o contexto.
2ª Nota (30 pontos):
Trabalho prático:
a) Apresentação relatório parcial (10 pontos)
Critérios de avaliação: pontualidade: todos os integrantes do grupo
preparados para apresentar desde o início da aula; participação presencial
na apresentação do próprio grupo e dos demais, organização do grupo:
comportamento adequado, divisão de tarefas, material selecionado: slides
(composição, visibilidade e leiturabilidade), filmagem, informações que
auxiliem no discurso do grupo e na compreensão dos ouvintes; conteúdo:
informações solicitadas de forma consistente, coerente e com coesão,
entrega virtual da apresentação.
b) Relatório parcial (15 pontos)
Critérios de avaliação: pontualidade da entrega impressa, organização
(estruturação das informações e formatação), conteúdo conforme solicitado
no roteiro do trabalho, capricho.
d) Avaliação do grupo (5 pontos)
Critérios de avaliação: definidos pelos grupos
3ª Nota (40 pontos):
Continuação do trabalho prático:
a) Apresentação relatório final (15 pontos)
Critérios de avaliação: pontualidade: todos os integrantes do grupo
preparados para apresentar desde o início da aula; participação presencial
na apresentação do próprio grupo e dos demais; organização do grupo:
comportamento adequado, divisão de tarefas; material selecionado: slides
(composição, visibilidade e leiturabilidade), filmagem, informações que
auxiliem no discurso do grupo e na compreensão dos ouvintes; conteúdo:
informações solicitadas de forma consistente, coerente e com coesão;
entrega virtual da apresentação.
b) Relatório final (15 pontos)
Critérios de avaliação: pontualidade da entrega impressa, organização

(estruturação das informações e formatação), conteúdo conforme solicitado
no roteiro do trabalho, capricho.
c) Avaliação do grupo (10 pontos)
Critérios de avaliação: definidos pelos grupos
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