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EMENTA: 

Estudos prospectivos sobre o uso do design em situações futuras e suas diversas interações, 

não só em termos de uma constante redefinição do conceito inerente à atividade como 

também através da observação das prováveis direções tecnológicas, estéticas e estratégicas da 

mesma. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar através de métodos de prospecção tecnológico-científica o panorama e a extensão do 

uso de ergonomia no contexto físico e organizacional de empresas e, com isso, buscar 

estratégias que levem à melhoria da qualidade dos locais de trabalho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aprofundar os conhecimentos relativos à macroergonomia; 

• Aprofundar os conhecimentos relativos às ferramentas de gestão da ergonomia; 

• Conhecer os perfis econômicos das empresas e suas interfaces com as estratégias de 

implantação/utilização de ergonomia nas mesmas; 

• Indagar sobre a evolução dos espaços e prospectar sobre estratégias para aplicação de 

melhoria contínua nas mesmas. 

 

CONTEÚDO: 

• O estado da arte da ergonomia e seus desdobramentos; 

• As tecnologias, métodos e processos de análise ergonômica; 

• A importância estratégica de uma gestão global da ergonomia nas empresas; 

• A mobilidade no paradoxo dos efeitos locais e dos resultados globais; 

• Estruturação e realização, em nível conceitual/teórico, de estudo de casos. 

 

METODOLOGIA: 

Realizar análise econômica das empresas em associação ao estado físico de suas instalações 

para determinar qual tipo de decisões estratégicas poderiam vir a ser adotadas. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Análise do aprendizado em sala de aula através dos exercícios de campo voltados à gestão da 

ergonomia. 
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