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 Ementa

Conceitos fundamentais de ergonomia. Interface homem-máquina, condições ambientais de trabalho, postos de trabalho. Antropometria.
Segurança e saúde nos ambientes de trabalho. Análise ergonômica em postos de trabalho em operações com computadores.

 Objetivo geral

Estudar a Ergonomia de uma forma que ajude os futuros profissionais da área de Sistemas de Informação, para que tenham consciência dos
riscos da postura incorreta e de outros fatores que abrangem essa ciência, e saber agir de uma maneira a preservar sua saúde.

 Objetivo específico

- Contextualizar a Ergonomia, campos de atuação e áreas de estudo que a compõem;
- Identificar situações de má postura que venham estabelecer riscos à integridade do profissional;
- Reconhecer problemas na interação homem-máquina, dando soluções para evitá-los;
- Utilizar conhecimentos pautados na saúde para melhoria das condições de vida e de trabalho.
- Relacionar conceitos de ergonomia e integração humano-computador na área da computação.
- Utilizar conhecimentos sobre acessibilidade.

 Conteúdo programático

Doenças relacionadas ao trabalho;

Conceitos gerais de acessibilidade;

Segurança e saúde nos ambientes de trabalho:
- Análise ergonômica de postos de trabalho em operações com computadores;
- A saúde e seus aspectos relacionados à atividade física;
- O Pentáculo do Bem-Estar;
- Aplicação do Pentáculo do Bem-Estar;

Introdução a Ergonomia:
- Conceitos fundamentais de Ergonomia;
- Interface homem-máquina;
- Postos de trabalho;
- Condições ambientais de trabalho;
- Antropometria: o corpo humano e suas medidas;

 Metodologia

Aulas expositivas dialogadas com utilização de recursos audiovisuais em sala de aula e com resolução de exercícios. Resolução de listas de
exercício e apresentações no formato de seminário complementam a dinâmica das aulas. Será incentivada a leitura crítica de artigos
científicos relacionados com os temas de estudo.
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Aulas expositivas dialogadas com utilização de recursos audiovisuais em sala de aula e com resolução de exercícios. Resolução de listas de
exercício e apresentações no formato de seminário complementam a dinâmica das aulas. Será incentivada a leitura crítica de artigos
científicos relacionados com os temas de estudo.

 Sistema de avaliação

AVALIAÇÃO:
O cálculo da média final (MF) é dada como:

MF = (P1+P2+P3)/6 + (T1+T2+T3)/10 + ART/5

onde,

P1: Prova 1 – Prova teórica, acumulativa, escrita, individual e sem consulta.
P2: Prova 2 – Prova teórica, acumulativa, escrita, individual e sem consulta.
P3: Prova 3 – Prova teórica, acumulativa, escrita, individual e sem consulta.

T1: 1ª Seminário de Ergonomia e saúde na Informática;
T2: 2ª Seminário de Ergonomia e saúde na Informática;
T3: 3ª Seminário de Ergonomia e saúde na Informática;

ART: Apresentação do trabalho prático no formato de um seminário (apresentação de 20 minutos + 15 minutos para arguição);

OBSERVAÇÕES:
O aluno (a) que não realizar as provas e apresentação de trabalho na data estabelecida deverá preencher requerimento junto à secretaria
para realização de avaliação em nova data.
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A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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