
duração 
20 horas 
 
datas de realização 
a definir 
 
horário 
10:00 às 13:00 e das 14:00 às 
18:00 
Último dia: 10:00 às 13:00 e 
das 14:00 às 17:00 
 
preço de inscrição 
245 € 
 
descontos 
20% de desconto = 196€ para 
quem efetivar (pagar) a inscri-
ção até um mês antes do iní-
cio da formação 
  
valores isentos de IVA 
  
a inscrição só fica completa 
após pagamento 

  
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ Uni-
versidade de Aveiro 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Qualquer estudo ergonómico centra-se na atividade humana, de modo a analisar as 
interações que se manifestam entre o Homem e o seu meio envolvente. Em 
contextos ocupacionais, este tipo de estudos tornam-se essenciais, uma vez que 
visam a otimização das interações entre o Homem e o posto de trabalho, 
perspetivando, de uma forma integrada, a promoção da segurança, da saúde e do 
bem-estar dos trabalhadores, assim como a eficácia do sistema produtivo em que 
está envolvido. 
 
objetivos gerais  
• Conhecer os objetivos principais e campos de aplicação da Ergonomia. 
• Aplicar métodos de estudo ergonómico de postos de trabalho. 
 
objetivos específicos  
• Identificar e reconhecer a importância da aplicação de princípios ergonómicos na 
conceção de postos de trabalho.  
• Saber fazer um estudo ergonómico de postos de trabalho e estabelecer prioridades 
de intervenção ergonómica. 
• Aplicar dados antropométricos no dimensionamento de postos de trabalho.  
• Avaliar o risco de lesões musculoesqueléticas associado a tarefas manuais. 
 
destinatários 
Alunos do ensino superior ou profissionais das seguintes áreas: engenharia, gestão de 
recursos humanos, técnicos de segurança, entre outros. 
 

conteúdos programáticos 
Módulo 1 – 4 horas 
Introdução à Ergonomia. Abordagem ergonómica de sistemas de trabalho. 
Indicadores de potenciais problemas ergonómicos.  
Análise ergonómica de postos de trabalho: utilização de checklists e da técnica 
generalista EWA (Ergonomic Work Analysis).  
Módulo 2 – 4 horas 
A importância do dimensionamento dos postos de trabalho como fator preventivo da 
adoção de posturas incorretas. 
A aplicação de dados antropométricos na conceção ou correção de postos de 
trabalho. Resolução de casos práticos. 
Módulo 3 – 4 horas 
Introdução à Biomecânica Ocupacional. 
Decreto-Lei 330/93 sobre a movimentação manual de cargas. 
Tarefas de manipulação manual de cargas – fatores de risco de lesões 
musculoesqueléticas relacionadas com este tipo de trabalho e métodos de avaliação 
Equação NIOSH’91, KIM e MAC. Resolução de casos práticos. 
Módulo 4 – 4 horas 
Conclusão do módulo anterior. 
Tarefas manuais com movimentos repetitivos – fatores de risco de lesões 
musculoesqueléticas relacionadas com este tipo de trabalho e método de avaliação 
RULA. Resolução de casos práticos. 
Módulo 5 – 4 horas 
Conclusão do módulo anterior. 
Realização do teste de avaliação. 

Estudo ergonómico de postos de trabalho 



Métodos pedagógicos a utilizar 
Método expositivo e ativo, com aplicação dos conhecimentos em casos práticos.  

Ana Sofia Colim: Atualmente frequenta o último ano do Programa Douto-
ral em Engenharia Industrial e de Sistemas na Universidade do Minho. É 
mestre em Engenharia Humana pela Universidade do Minho e Técnica 
Superior de Segurança e Higiene do Trabalho, desde 2009. Concluiu licen-
ciatura, em 2004, e mestrado, em 2008, em Ensino de Biologia e Geologia 
pela Universidade de Aveiro. Desde 2009 que colabora como Assistente 
Convidada no Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do 
Minho, lecionando várias unidades curriculares relacionadas com Ergono-

mia, Segurança e Higiene Ocupacionais. Anteriormente colaborou com diversas instituições 
no âmbito da formação profissional, como por exemplo a Associação Empresarial de Portu-
gal e o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Foi investigadora convidada no pro-
jeto “Tarefas de manipulação de cargas: Estudo sobre a aplicação de metodologias quanti-
tativas de análise de risco”, no Laboratório de Ergonomia da Universidade do Minho, financi-
ado pela ACT. É autora de vários artigos em revistas e proceedings de conferências, tanto a 
nível nacional como internacional, na área da Ergonomia. 

 

 Formadora e coordenadora 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade de Carina Ma-
ria Oliveira Pimentel, Professora Auxiliar no Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, sendo 
doutorada pela Universidade do Minho em Engenharia Industrial e de Sis-
temas.  
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