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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Segurança e Higiene no Trabalho 

 

Unidade Curricular: 6954005 - Ergonomia 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 862 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Cabeças 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       48                                     102 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O objectivo geral da Unidade Curricular “Ergonomia” é dotar os alunos de competências que lhes permitam efectuar o estudo 
dos riscos ergonómicos, apresentando as metodologias de intervenção, ergonomia da posição e ambiental, bem como fornecer 
as ferramentas essenciais para que estes possam realizar as avaliações de riscos específicos no âmbito da Ergonomia. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Esta Unidade Curricular trata questões relacionadas com a aquisição do conhecimento das seguintes temáticas:  

•  Ergonomia e condições de trabalho; Metodologia ergonómica; Técnicas ergonómicas  

•  Noções de fisiologia (trabalho muscular)  

•  Antropometria  

•  Concepção de postos de trabalho  

•  Os edifícios inadaptados;  

•  Organização do trabalho: conceitos, metodologia e critérios de avaliação de riscos associados a:  

a)  carga física do trabalho (esforços, posturas, trabalho sedentário, trabalho em pé)  

b)  carga mental do trabalho (trabalho monótono e repetitivo)  

c)  organização do tempo de trabalho (trabalho por turnos e trabalho nocturno)  

d)  esforços dinâmicos e estáticos;  

e)  malefícios para a saúde  

•  Factores fisiológicos;  

•  Ergonomia das organizações;  

•  Movimentação / transporte manual de cargas ; 

•  Iluminação  

•  Sistemas de iluminação: tipos, parâmetros e unidades de medição,  

•  Ecrãs de visualização: riscos, medidas de prevenção e de protecção, legislação. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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A Unidade Curricular de “Ergonomia” pretende providenciar aos alunos os conhecimentos e competências para compreender e 
utilizar os princípios de metodologias de análise ergonómica. Potenciar a melhoria dos métodos de avaliação deriscos mediante 
metodologias específicas, a utilização de novas técnicas, o desenvolvimento da investigação apli cada, etc. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

• Aulas teórico-práticas, que incluem: 

- A exposição da matéria e debate com os alunos; 

- Análise de casos de estudo e de exercícios práticos.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A Unidade Curricular de “Ergonomia” pretende ministrar  aos alunos os conhecimentos e competências para dominar as 
metodologias para avaliação deriscos ergonómicos e aplicação de medidas correctivas. Preparar o aluno para ser capaz de 
formular juízos a partir de informação que, sendo incompleta ou limitada, inclua reflexões vinculadas à aplicação dos seus 
conhecimentos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste individual realizado no final da Unidade Curricular 
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