
     
  

 

66º Encontro Presencial do Fórum Acidente de Trabalho 
TEMA: A Ergonomia da Atividade e a Atividade da Prevenção 

 

A ergonomia da atividade desde seus primórdios 
tem contribuído com o desenvolvimento da 
segurança e das atividades de prevenção.  

Diante das mudanças atuais no mundo do trabalho, 
que impactam tanto as relações quanto as condições 
de trabalho, impulsionadas pela introdução de novas 
tecnologias, pelo desenvolvimento de novos 
métodos e instrumentos de gestão, é fundamental 
refletir sobre os desafios colocados e as perspectivas 
que se abrem para que a Ergonomia possa continuar 
a influenciar positivamente a segurança dos sistemas 
e a prevenção de agravos relacionados ao trabalho.  

Todavia, se novos problemas, como os danos à 
saúde mental, impactos de novas tecnologias, de 
novos modos de gestão e de relações de trabalho 
motivam a ação dos ergonomistas, questões mais   

antigas, tais como a prevalência das LER/DORT, os 
erros de projeto de equipamentos e dispositivos e 
formas de organização nocivas, dentre outras, 
resistem convocando a defesa do ponto de vista 
do trabalho no seio do debate social. 

O objetivo deste encontro do Fórum AT pretende 
refletir e debater sobre os desafios atuais 
colocados para a Ergonomia da atividade e seu 
papel no desenvolvimento de sistemas de 
produção mais seguros.  

Organização do encontro:  

José Marçal Jackson Filho, Tarsila Baptista Ponce – 
Fundacentro, Escritório de Representação da 
Baixada Santista  

Marcelo Juvenal – Sindipetro Litoral Paulista 

 

Dia 22 de outubro de 2018, segunda-feira, das 13h30 às 18 horas 
Local: Auditório do Sindipetro – Avenida Conselheiro Nébias, 248, Paquetá; Santos – SP. 

 

Programa 

13h30 – Introdução, José Marçal Jackson Filho – Fundacentro e Marcelo Juvenal - Sindipetro 

14h00 - Ergonomia da atividade e desenvolvimento da prevenção, Francisco de Paula Antunes 
Lima – Universidade Federal de Minas Gerais. 

Coordenação: Angela Paula Simonelli, Universidade Federal do Paraná. 

15h00 – A contribuição da Ergonomia para a segurança hospitalar, Adelaide Nascimento – 
Conservatoire National des Arts et Métiers. 

Coordenação: Fátima Queiroz – Universidade Federal de São Paulo. 

16h00 – Intervalo. 

16h30 – Dimensionamento de efetivos e segurança industrial na indústria de petróleo: Que 
análise do trabalho? Leda Leal Ferreira. 

Coordenação: Aparecida Maria Iguti. 

17h30 – Debate final, coordenação Daniel Braatz – Universidade Federal de São Carlos. 

Sessão cultural 

19:00 – Apresentação do filme ‘Horizonte profundo, desastre no golfo’, Direção de Peter Berg, 
2016. 
 

Textos de apoio e mais informações disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 
O encontro será gravado para posterior disponibilização no Canal Youtube do Fórum AT. 
Inscrições livres e gratuitas em www.fsp.usp.br ou no momento do evento (vagas limitadas em função do 
tamanho do auditório). Os certificados são enviados por e-mail aos inscritos. 

 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público 
do trabalho da 15ª e 2a Região; Fundacentro SP; Sindipetro Litoral Paulista; Escritório de Representação da 
Baixada Santista (ERBS) da Fundacentro; CAPES; FAPESP; FAPESP Proc. 12-04721-1.   
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela 
(ravilela@usp.br)) 
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