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CAPACITAÇÃO PARA OS CIPEIROS NA ERGONOMIA DA ATIVIDADE
Rosangela Maria Galante Martinhago¹, Bianca Cristina Zupirolli Janeri, Zilda
Oliveira Farias
Resumo
A CIPA Unicamp, em parceria com a
Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp
(FEAGRI), com o apoio da Pró-Reitoria de
¹ UNICAMP – Faculdade de Engenharia
Mecânica
Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC) e
E-mail: martinhago@fem.unicamp.br
da Reitoria, iniciou a primeira turma de
extensão para a capacitação dos cipeiros no
Tema: UNICAMP 50 anos: Memórias,
curso de Ergonomia. O curso de extensão
Experiências e Trajetórias Profissionais.
FEG020 Ergonomia da Atividade: Análise
Ergonômica do Trabalho é ministrado pelos
EIXO 2 – Desenvolvimento de Ensino,
seguintes professores doutores Mauro Tereso,
Pesquisa e Extensão
Roberto Funes e Sandra Gemma, as aulas
começaram no dia 08 de agosto de 2016 para 30 cipeiros/funcionários. O
objetivo da disciplina de Ergonomia, existente no curso de graduação da
FEAGRI, vem de encontro as demandas elencadas no plano de trabalho da
gestão CIPA-2015/2016, de conhecer e aplicar uma metodologia interativa que
valoriza a opinião do trabalho e suas competências no trabalho. A Ergonomia da
Atividade permite analisar e compreender as situações reais de trabalho, os
vários elementos do sistema de trabalho, os princípios da organização, a
estrutura administrativa, as características da população, ambiente físico e as
condições materiais. A Ergonomia é um processo de construção coletiva e tem
como pressupostos o envolvimento dos trabalhadores no processo de análise, de
recomendações e da concepção de soluções na ação ergonômica. A CIPA
identificou neste método a possibilidade dos cipeiros analisarem as demandas e
situações que estão em desajustes e/ou conflitos nos postos de trabalho, os
efeitos que isso pode acarretar a saúde do trabalhador e a partir daí, propor
melhorias nos locais de trabalho dentro da universidade.
Palavras-chave Capacitação ergonômica do trabalho.
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