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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.

OBJETIVO
GERAL

•

Fornecer uma visão geral da relação entre o indivíduo, sua atividade
e o projeto de Design.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

•

Permitir aos alunos aplicar os princípios, fundamentos e métodos da
Ergonomia em projetos;

•

Motivar senso crítico para o emprego da teoria na prática do Design.

•

Unidade 1: Parâmetros ergonômicos para projeto
a) Norma regulamentadora de Ergonomia - NR-17
b) Posto de trabalho
c) Conforto ambiental
d) Função e uso do espaço, comportamento do usuário e atributos
do ambiente construído.

•

Unidade 2: Acessibilidade
a) Norma Brasileira de Acessibilidade - NBR 9050
b) Conceitos básicos
c) Relação do ambiente com as limitações visuais, auditivas, de
mobilidade e mental
d) Relação do ambiente com a segurança

•
•

Aulas expositivas;
Projeção de vídeo e slides para ilustrar e aprofundar os tópicos
abordados nas exposições teóricas;
Exercícios projetuais em grupo a fim de ampliar a reflexão, análise e
aplicação prática dos conteúdos abordados nas disciplinas de
Ergonomia.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

•

RECURSOS
DIDÁTICOS

•

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.

•

PROCESSOS
AVALIATIVOS

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):
Seminário
Os alunos organizam apresentações em torno de uma temática
central pré-determinada. Após cada apresentação o assunto é
discutido em sala de aula.
Critérios de avaliação:
Participação presencial na apresentação, divisão de tarefas entre os
integrantes, capacidade de síntese, exposição do conteúdo essencial
do artigo, recursos visuais.
2ª Nota (30 pontos):
Projeto I
a) Desenvolvimento Projeto I (10 pontos)
Critérios de avaliação:
Presença, divisão de tarefas entre os integrantes e do envolvimento
para realizá-las.
b) Apresentação Projeto I (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); recursos visuais
(slides com composição, visibilidade e leiturabilidade / representação
gráfica / informações que auxiliem no discurso do grupo e na
compreensão dos ouvintes); conteúdo.
c) Autoavaliação do grupo (5 pontos)
Critérios de avaliação:
Comprometimento/envolvimento com o desenvolvimento e
preparação da apresentação do projeto, extra-classe.
3ª Nota (40 pontos):
Projeto II
a) Desenvolvimento Projeto II (10 pontos)
Critérios de avaliação:
Presença, divisão de tarefas entre os integrantes e do envolvimento
para realizá-las em sala de aula.
b) Apresentação Projeto II (12 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); recursos visuais
(slides com composição, visibilidade e leiturabilidade / representação
gráfica / informações que auxiliem no discurso do grupo e na
compreensão dos ouvintes); conteúdo.
c) Projeto II (12 pontos)
Critérios de avaliação:
Pontualidade da entrega; representação gráfica, conteúdo, capricho.
d) Autoavaliação do grupo (6 pontos)

Critérios de avaliação:
Comprometimento/envolvimento com o desenvolvimento e
preparação da apresentação do projeto, extra-classe.
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