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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1 – Conferir a capacidade para reconhecer um leque de problemas ergonómicos físicos 

e sensibilizar para recorrer aos serviços de técnicos especializados sem prejuízo de 

poder atuar na sua prevenção. 

2 – Conferir a capacidade para acautelar na definição da estrutura organizacional e na 

sua gestão o surgimento de inadequações e fatores de risco psicossociais de modo que 

possam proceder com vista à sua mitigação. 

Competências 

A - Conhecer os aspetos da atividade humana que recaem sobre o âmbito da 

ergonomia. 

B - Identificar o perfil de qualificações adequado para proceder a intervenções 

ergonómicas. 

C - Conhecer os fenómenos psicossociais de âmbito organizacional com potencial para 

afetar negativamente o bem-estar dos colaboradores e o desempenho da organização. 

D - Estar preparado para pôr em prática medidas para debelar inadequações com 

efeitos psicossociais. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

No âmbito da ergonomia física, fatores que influenciam as condições de trabalho dos 

colaboradores e o seu desempenho e estratégias para a prevenção de inadequações 

deste foro e para a sua mitigação:  
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- Ergonomia e condições de trabalho; 

- Ergonomia e antropometria;  

- Carga física e lesões músculo-esqueléticas; 

- Métodos de avaliação de carga postural;  

- Fatores ambientais em ergonomia; 

- Ergonomia do posto de trabalho; 

- Equipamentos dotados de visor. 

No âmbito da ergonomia cognitiva e organizacional, fatores psicossociais e estratégias 

para a prevenção de inadequações deste foro e para a sua mitigação:  

- Violência no trabalho; 

-Trabalho repetitivo e monótono; 

-Trabalho inadequado ao colaborador e trabalho exigente, desgaste emocional no 

atendimento ao público, trabalho por turnos, trabalho inadequado cognitivamente, 

trabalho com interrupções frequentes e trabalho isolado. 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

No que diz respeito ao primeiro objetivo definido para a UC, da prossecução do qual 

resulta o desenvolvimento das competências enunciadas em A e B, as matérias a 

lecionar no âmbito da ergonomia física permitirão, aos mestrandos, identificar diversas 

situações de trabalho limitadoras do melhor desempenho dos seus colaboradores e/ou 

causadoras de lesões, pelo que os primeiros poderão mais facilmente atuar quer na sua 

prevenção quer na procura de serviços técnicos especializados. 

Relativamente ao segundo objetivo definido para a UC, da prossecução do qual resulta 

o desenvolvimento das competências enunciadas em C e D, estes são coerentes com 

os conteúdos programáticos definidos no âmbito do módulo de fatores psicossociais e 

estratégias para a prevenção de inadequações deste foro e para a sua mitigação. 

Procura-se assim prover uma visão de conjunto tanto das situações de inadequação de 

âmbito psicossocial, como das suas consequências e das formas (em concordância 

com a lei, com os regulamentos aplicáveis e com as práticas recomendadas pela 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho) de prevenção e atuação, ao 

nível da gestão da organização, face à sua ocorrência. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Bridger, R.S.; Introduction to Human Factors and Ergonomics - Fourth Edition, Taylor & 

Francis Inc., New York, 2017. ISBN: 9781498795944. 

Salvendy, G.; Handbook of Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition, John Wiley 

and Sons, New York, 2012. ISBN: 9780470528389. 

Karwowski, V. & Marras, W.S.; Occupational Ergonomics: Principles of Work Design, 

Taylor & Francis Editions, 2003. ISBN: 9780849318023. 
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Karwowski, V.; International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2nd Ed., 

Taylor & Francis Editions, 2006. ISBN: 9780415304306. 

Kroemer, K.H.E. & Grandjean, E.; Manual de Ergonomia: Adaptando o trabalho ao 

homem; trad. Lia Buarque de Macedo Guimarães, 5ª Edição, Bookman, 2005. ISBN: 

9788536304373. 

Miguel, A.S.; Manual de Higiene e Segurança do Trabalho, 13ª. ed., Porto Editora, 2014. 

ISBN: 9789720451002. 

Serra, A.V.; O Stress na vida de todos os dias, 3ª ed., Coimbra: Edição do Autor, 2005. 

ISBN: 9789729500329. 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho – Publicações:  

Factsheets  

https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/factsheets/n 

com n=6, 10, 14, 22, 32, 43, 72, 73, 75 e 78 

Guia eletrónico sobre a gestão do stresse e dos riscos psicossociais no local de 

trabalho 

https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-

psychosocial-risks 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Debate; 
Realização de trabalho de campo; Trabalho individual e de grupo, Seminário; Disponibilização de 
conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica, 
utilização de tecnologias de informação para aprendizagem. E algumas sessões foram realizadas 
com acesso na plataforma ZOOM e recorrendo à plataforma Moodle. 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde de COVID-19 e cfr. Despachos do 
Presidente do IPG e, ainda, Despachos resultantes dos Estados de Emergência do Governo de 
Portugal as sessões podem decorrer em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 
A unidade curricular está organizada em componente teórico-prática (TP) e orientação tutorial (OT). A 
componente TP inclui a exposição dos conteúdos programáticos envolvendo também a resolução de 
exercícios práticos. A tipologia OT destina-se a melhor orientar os mestrandos relativamente à 
realização de trabalho autónomo de pesquisa e observação com aplicação mais direcionada ao 
trabalho prático. 

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de três fatores for 
igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame.  

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, na plataforma Moodle e com acesso na plataforma 
ZOOM se for online 

Segundo fator: realização de um trabalho individual em contexto real 

https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/factsheets/n
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks
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Terceiro fator: apresentação e discussão individual do trabalho de investigação realizado 
 
Avaliação na época de Exame Normal: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada 
de três fatores for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame.  

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, na plataforma Moodle e com acesso na plataforma 
ZOOM se for online 

Segundo fator: realização de um trabalho individual em contexto real 
Terceiro fator: apresentação e discussão individual do trabalho de investigação realizado 

 
Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação 
quando a classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero 
e vinte, na plataforma Moodle e com acesso na plataforma ZOOM, se for online 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante ganha 
conhecimentos na área da Ergonomia através da dinâmica do processo de aprendizagem que é 
impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de casos – o estudante ganha competências na área da Ergonomia, bem como na análise da 
sustentabilidade corporativa, implicando uma abordagem prática através de estudo de casos; 

Seminário - o estudante ganha conhecimentos na área da Ergonomia em contexto real através das 
experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos conteúdos da UC 
através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas que 
reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar a 
aplicação das boas práticas de gestão da qualidade, ambiente e segurança; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-activa na 
elaboração e discussão de novas estratégias e práticas nas empresas interagindo num sistema de 
trabalho construtivo e dinâmico, através da elaboração de um trabalho de investigação com 
aplicação prática; 

Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação crítica e 
consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para 
otimizar as boas práticas de ergonomia. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicavel 

ESTG, 30 junho 2021 

          Professor      Coordenador da Area cientifico 
 

  
______________________________________ _______________________________ 
           (Prof doutor Luis Miguel Lourenço)    (Professor doutor Amândio Baia) 


