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A Faculdade SENAI Fatesg oferta a especialização de Pós-graduação Lato 
Sensu em ERGONOMIA. 

SOBRE A FACULDADE SENAI FATESG 

A Faculdade SENAI Fatesg é uma das unidades do Departamento Regional 
SENAI de Goiás, instituição do Sistema Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás - FIEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do estado de Goiás com as unidades SESI-SENAI. 

Nossa missão é “promover a educação profissional e o ensino superior, a 
inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria”. A Faculdade tem 40 anos de existência. No ano 
de 1999, obteve sua certificação CEMEP, em 2001, conseguiu sua certificação 
ISO 9002:1994 e em 2003, migrou ISO 9001:2000. Em 2004, nos tornou-se um 
centro de educação tecnológica do SENAI, em 2005, tornou-se Faculdade. 

A velocidade das informações e os contínuos avanços da tecnologia geram um 
cenário em que a capacitação profissional e a difusão de conhecimentos são 
fundamentais. Este é o papel e a competência da Faculdade SENAI Fatesg: 
capacitar os trabalhadores da indústria, para  que os profissionais e as 
empresas acompanhem a evolução e as exigências do mercado. 

Ademais, as demandas do mercado de trabalho estão em constante processo 
de transformação, o que exige a capacitação continuada para que seja possível 
lidar com novos desafios. 
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1.NOME DO CURSO  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ERGONOMIA  

2.OBJETIVOS DO CURSO  

Especializar profissionais com cursos de graduação relacionadas à saúde e 
segurança do trabalhador, para atuarem em ergonomia com o desenvolvimento 
de projetos, pesquisas e gestão dos riscos ocupacionais com a finalidade de 
promover melhor qualidade de vida e condições favoráveis ao trabalho 
evitando agravos à saúde do trabalhador. 

3.JUSTIFICATIVA 

O trabalho envolve o tempo, a saúde e o relacionamento entre o homem e a 
sociedade. A jornada de trabalho equivale a oito horas diárias, art.º 58 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que corresponde a um terço do 
dia do trabalhador. Para jovens brasileiros a visão moralista e mercadológica 
do trabalho é um fator determinante da representatividade do trabalho na vida 
do indivíduo (DUTRA-THOME; KOLLER, 2014). 

As empresas devem proporcionar a cada ser humano, confiado a ela, o mínimo 
de proteção e prevenção de malefícios, cabendo ao empregador, por meio de 
uma moralidade ética, cuidar de quem é indispensável, para o seu negócio. A 
saúde ocupacional no Brasil é regida por legislação própria, que incentiva, 
fiscaliza e monitora o seu cumprimento por órgãos fiscalizadores.  

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) possui normas regulamentadoras 
(NR) que descrevem e orientam diversos segmentos empresariais, quanto aos 
riscos ocupacionais. Existem 36 normas que direcionam o empregador, quanto 
ao cuidar do ambiente e da saúde de seus trabalhadores (BRASIL, 2002).  

A NR – 17 trata da obrigatoriedade do empregador em mitigar os riscos 
ergonômicos, através da realização da análise ergonômica do trabalho (AET) 
(BRASIL, 1990). 

A ergonomia ou fatores humanos, compreende a interação do homem e a 
máquina, tem o papel fundamental nessa missão de melhorar o ambiente de 
trabalho (IEA, 2016). Algumas das intervenções no ambiente de trabalho 
incluem as ergonômicas como palestras e adaptações do posto de trabalho 
após a realização da AET, além da ginástica laboral. 

A carreira profissional nos dias de hoje não é uma questão de escolher uma 
profissão, é uma questão de navegar entre informações, pessoas, 
conhecimentos e experiências. Está mais ligada ao seu comportamento, aos 
seus conhecimentos acumulados, as experiências que teve e as pessoas que 
conheceu no caminho. É uma questão de Estudo, Experiência e Networking, e 
para conseguir desenvolver essas três áreas com qualidade você vai precisar 
se dedicar a três letrinhas básicas: CHA – Conhecimentos, Habilidades e 
Atitude. 
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Portanto, é em decorrência de todas essas circunstâncias que a especialização 
em ergonomia tem o propósito de suprir a demanda por profissionais 
especialistas em ergonomia detenham o conhecimento, as habilidades e 
competências para especificar, projetar, implantar e gerenciar programas de 
ergonomia. Logo, julga-se de fundamental importância ser o SENAI como a 
instituição de ensino em Pós-graduação Lato Sensu em estruturar e formar 
especialistas habilitados com o perfil requerido pelo mercado. 

4.PÚBLICO-ALVO  

Graduados Arquitetura, Engenharia, Design de Interiores, Psicologia, Medicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Educação Física 
(bacharelado) e áreas afins. 

5.TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Elaborar-se-á um artigo, em que os temas devem relacionados aos 
componentes curriculares do curso, definidos pelos os alunos e validados pela 
coordenação técnica, tendo graus de dificuldade semelhantes. Os artigos serão 
produzidos e entregues até 2 (dois) meses posteriores à data da última aula do 
curso. 

6.NÚMERO DE VAGAS 

Mínimo de 25 e máximo de 35 

7.CARGA HORÁRIA DO CURSO 

402 horas de conteúdos teórico-práticos, 38 horas de orientação de TCC, 
totalizando 440 horas. 

8.PERÍODO E PERIODICIDADE DO CURSO 

Início do curso: outubro de 2018. 

Término do curso: abril 2020. 

Formato de encontro mensal:  Sexta (18:00 às 22:00) 
Sábado (08:00 às 17:00 com 01:00 para almoço)  
Domingo (08:00 às 12:00) 
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9.ESTRUTURA CURRICULAR:  

402h + 38h (Orientação) 

MÓDULO UNIDADES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 

CARGA 
HORÁRIA DO 

MÓDULO 

 

 

 

 

 

Pós-Graduação 

em 

Ergonomia 

Biomecânica e Cinesiologia Ocupacional 
32  

 

 

 

 

 

440h 

Metodologia Científica 
20 

Fatores Humanos e NR – 17 
32 

Antropometria e interação do sistema humano – 
tarefa- máquina 

16 

Higiene Ocupacional 
32 

Ergonomia de Conscientização 
16 

Ergonomia Corretiva 
16 

Ergonomia Organizacional e de Concepção 
32 

Ergonomia Física 
16 

Ergonomia Cognitiva 
16 

Gestão em ergonomia com foco no e-social e 
qualidade de vida. 

32 

Elaboração de relatório AET com utilização de 
ferramentas validadas. 

32 

Laboratório em ergonomia 
110 

Trabalho de Conclusão de Pós-graduação 
38 

Total: 440 horas 
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10. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E MATRICULA 

10.1 Do período das inscrições: 

10.1.2. Inscrições: 14/08/2018 até 10/10/2018 

10.2 Matrícula  

10.2.1 De 11/10/2018 a 19/10/2018 

11. PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

11.3 Do critério de seleção dos candidatos: 

11.3.1- Análise curricular e entrevista (a entrevista poderá ser feita por web 
conferência ou telefone). 

11.4 Da forma de realização das inscrições: 

11.4.1 Na Faculdade SENAI Fatesg, mediante agendamento pelo telefone (62) 
3269-1225, a entrega de documentação completa de matricula conforme tópico 
12.  

11.4.2 O candidato deve enviar o currículo para o e-mail do Coordenador 
Técnico, indicado no tópico 14. 

12.PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  MATRICULAS  

A faculdade poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de 
alunos matriculados não atinja o número mínimo previsto no item. 

O candidato deverá efetuar sua matrícula na Faculdade SENAI Fatesg, dentro 
do período estabelecido neste edital. 

São condições necessárias à matrícula: 

a) ser aprovado e classificado no processo e critérios de seleção, dentro do 
número de vagas existentes; 

b) preencher a ficha de matrícula; 

c) assinar o contrato de prestação de serviços educacionais. 
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No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, deverá 

apresentar a via original e uma cópia individualizada dos seguintes 

documentos: 

a) Diploma de Curso de Graduação acompanhado do respectivo histórico 

escolar; 

• Para recém-formados, é aceita, até a emissão do diploma, uma 

declaração de conclusão de curso em que conste a data da 

colação de grau, desde que tenha não tenha sido emitida no 

máximo de 30 dias; 

• Para a graduação realizada nos países do MERCOSUL: 

documentos com visto da autoridade consular brasileira no País 

onde foi expedido ou da autoridade consular competente no Brasil; 

• Para graduação realizada nos demais países: documentos com 

visto da autoridade consular brasileira no País onde foi expedido 

ou da autoridade consular competente no Brasil, e a convalidação 

de uma Universidade Brasileira, conforme portaria do MEC 

b) Certidão de Casamento ou nascimento, com averbação, se for o caso; 

c) Documento de Identificação oficial com foto, Obs (aceito também a CNH); 

d) 01 foto 3/4 recente; 

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) se for o caso; 

f) CPF, quando não constar na identificação; 

g) Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de 

isenção para maiores de 18 anos do sexo masculino; 

h) Título eleitoral com comprovação de votação na última eleição ou certidão 

de quitação eleitoral para maiores de 18 anos; 

i) Comprovante de endereço; 

• Ter emissão máxima de 03 (três) meses; 

• Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou 

de seu responsável legal, este deve declarar (na cópia), que o 

mesmo reside no endereço apresentado. 

• Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, 

telefonia fixa ou móvel e correspondência do Detran. 
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13. INFRAESTRUTURA  

Sala de aula, climatizada, com cadeiras, recursos didáticos: projetor multimídia 
(data-show) e Quadro branco interativo. 

14.COORDENAÇÃO 

 

 

Coordenação 

Técnica: Marcela Alves Andrade 

Fone: (62) 9 9265-7698 WhatsApp 

E-mail: marcelaandradefisio@gmail.com 

Pedagógica: Gleidson Sampaio Neto 

Fone: (62) 3269-1200 

E-mail: gleidson.senai@sistemafieg.org.br 

Secretaria Escolar: Herla Cristina Honório de Oliveira 

15.INVESTIMENTO 

20 parcelas de R$ 450,00. 

Para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês, será concedido 
desconto de 10%, a título de pontualidade, inclusive na matrícula. 

16.DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Situações e casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão 
Geral do Processo Seletivo da Faculdade SENAI Fatesg. 

A Comissão Geral do Processo Seletivo da Faculdade SENAI Fatesg publicará, 
sempre que necessário, editais de retificação, normas complementares e 
avisos oficiais sobre o processo seletivo no site do SENAI, ficando estas 
publicações incorporadas a este edital. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (62) 3269-1200, de 
segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 20 horas. 

 

 

 

 

Goiânia, agosto de 2018. 
Comissão de Seleção 

Faculdade SENAI Fatesg 


