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EXPERIÊNCIA

 - Disciplina sendo oferecida na UFSCar: Engenharia do Trabalho

 - Professores responsáveis: Renato Luvizoto, Daniel Braatz e Luiz Tonin

 - Público-alvo: graduandos(as) de diferentes engenharias de 4 campi da universidade

 - Convite para a oferta partiu do Pró-reitor de Graduação após intermediação do MPT

 - Ementa: Trabalho, Saúde, Segurança, Ergonomia e Projeto

 - Livro base: Engenharia do Trabalho (2021)

 - Estratégia de Ensino: leitura prévia de capítulos, videoaula gravada, questionário 
(comentários e dúvidas), aula síncrona, atividades em grupo (podcast, entrevista com 
especialista, post redes sociais, etc.)

 - 56 alunos nesta 1ª oferta – disciplina optativa/ACIEPE



CONTEXTO

• Brasil é um dos países que mais gera 
doenças ocupacionais, acidentes e 
acidentes fatais (Observatório de 
SST, 2021)

• Atuação após o ocorrido e de forma 
pontual não tem gerado o impacto 
necessário para alteração deste 
cenário.









São Carlos-SP

Brasil



• Trata-se de um problema crítico que 
atinge a sociedade e com nenhuma 
perspectiva de melhora significativa.

• Percepção das entidades fiscalizadoras é 
que os/as engenheiros/as não 
compreendem e/ou priorizam o trabalho 
humano no exercício de sua profissão.

• “Saúde e segurança como obstáculo e 
responsabilidade de outros profissionais!”



Novas DCN’s





Fatores que influenciam o estado de saúde 
CID 10 / OMS / Grupo Z

• Z56 – Problemas relacionados com o emprego e o desemprego. 



PESQUISA

Esdras Paravizo – UFSCar

Maria Luíza Fonseca – UNIFEI

Flávia Traldi – UNICAMP

Raoni Rocha Simões - UNIFEI

Sandra Gemma - UNICAMP

Daniel Braatz – UFSCar



Iniciativa Engenharia do Trabalho no Brasil é 
idealizada por pesquisadores da UFSCar, UFOP, 
UNICAMP após interação com CEREST e MPT

Pesquisa para compreender a distribuição das 
disciplinas das Ciências do Trabalho nos cursos 
de Engenharia das Universidades Brasileiras.



Métodos mistos

10 melhores instituições públicas do Brasil
4 melhores instituições públicas por regiões
2 melhores instituições particulares

Times Higher Education Ranking - Latin America 2020

Engenharias:
Civil, Elétrica,  Mecânica, 
Química e Produção

Análise quantitativa e qualitativa de 
dados secundários sobre cursos de 
engenharias brasileiros



Instituições e Regiões

UFSCar
UNESP
UNICAMP
UNIFESP
USP

UFBA

UFPE

UFPA

UFMG

PUC Rio
UFRJ

PUC RS
UFRGS

UFSC

UnB
UFG

5regiões

9 estados + DF

16 universidades | 105 cursos 

1instituição

2 instituições

5instituições



ETAPA 1 
1527 DISCIPLINAS

ETAPA 
2

217 DISCIPLINAS

ETAPAS 3 
E 4

131 DISCIPLINAS ÚNICAS/ 
166 OCORRÊNCIAS

36% (n=59) 
optativas

64% (n=107) 
obrigatórias



Tópicos das Disciplinas
Análise dos títulos das 
disciplinas.

Ex.: “Higiene e Segurança do 
Trabalho”;
“Ergonomia, Saúde e Higiene 
do Trabalho”;
“Engenharia do Trabalho”;
“Tópicos em Organização e 
Projeto do Trabalho”

n= 197 ocorrências



Nº Disciplinas nos Cursos (n=166)

Nº Cursos Analisados (n=105)

Taxa Geral = 1,58 disc/cursos  

EP = 3,65 
disc/curso  

EQ = 1,44 
disc/curso  

EM = 1,20
disc/curso  

EEL = 0,67
disc/curso  

EC = 0,80
disc/curso  



ENGENHARIA DO TRABALHO

TRABALHO

SAÚDE DO
TRABALHADOR(A)

SEGURANÇA NO 
TRABALHO

PROJETO DO 
TRABALHO

organização

direitos

transformações

sentidoadoecimento

saúde mental

vigilância
acidentes e doenças

evolução

análise

atividade

cognição
ERGONOMIA

leis e normas

cultura

insegurança

história

métodos e processos

simulação

ferramentas

participação



ENGENHARIA
X

TRABALHO

• Importante entender a complexidade do trabalho 
humano (somos apenas “mão-de-obra”?);

• Significado para a sociedade: centralidade;

• Direitos envolvidos: remuneração, 
reconhecimento e preservação da saúde e da vida! 



ENGENHARIA
X

SAÚDE

• Tema tabu dentro da engenharia

• Praticamente intocável – outra área do conhecimento!

• Construção social que nos afasta de uma dimensão 
importante das nossas vidas e profissões

• Importante entender como nossa profissão (nos) 
impacta!



ENGENHARIA
X

SEGURANÇA

• Visão tecnicista e reducionista sobre 
aspectos de segurança

• Centralidade no desenvolvimento das 
normas e regras 

• Como se o respeito às mesmas fosse a 
única forma de se chegar à segurança!



ENGENHARIA
X

ERGONOMIA

• Como compreender o trabalho?

• Ir além do prescrito/planejado! Participação e 
multidisciplinariedade! 

• Qual razão de entender a variabilidade? 

• Precisamos (conseguimos) eliminá-la???



ENGENHARIA
X

PROJETO

• Domínio profissional da engenharia

• Nossa contribuição pode e deve vir desde as 
etapas iniciais que pensam, planejam e 
projetam sistemas, produtos, dispositivos, 
instalações e todos outros artefatos 
tecnológicos e organizacionais

• Precisamos assumir nossa responsabilidade!



DEFINIÇÃO

• A Engenharia do Trabalho é 
uma área do conhecimento

que articula disciplinas que dão 
base para olhar, entender e 

projetar o trabalho, tendo o ser 
humano como um elemento 
central para obter resultados 

em termos de bem-estar, 
segurança, qualidade e 

produtividade.



Importância das disciplinas das Ciências do 
Trabalho para a formação em Engenharia

Falar de trabalho é falar sobre atividade humana, que ocorre
de forma individual ou coletiva, que possui um caráter social,
de grande complexidade, dinâmica, que sofre mutações e se
diferencia de qualquer outra prática da natureza, pois possui
propriedade reflexiva, propositiva, estratégica, instrumental
e moral (COUTINHO, 2009).



Incorporar estudos sobre o trabalho humano associados à
gestão possibilita que os novos paradigmas da sociedade
sejam compreendidos, tornando-se possível incorporá-los à
prática nos postos de trabalho, além de influenciar no
comportamento dos engenheiros que gerenciam projetos e as
pessoas ali envolvidas (SILVA et al., 1999).

Importância das disciplinas das Ciências do 
Trabalho para a formação em Engenharia



Alguns depoimentos espontâneos
(recebidos via questionários – campo aberto para dúvidas e comentários)

Gostei muito da apresentação da disciplina pois fui apresentado a dados os quais nunca 
parei para pensar. Também tive uma melhor noção do quão é importante a questão da 

saúde no trabalho, pois, quando você pergunta pra qualquer estudante de engenharia de 
produção o que o curso dele faz, se não ninguém, pouquíssimos vão comentar algo sobre 

saúde, geralmente as respostas estarão mais voltadas a otimizar lucros, processos, e 
@#!$% a segurança.



Alguns depoimentos espontâneos
(recebidos via questionários – campo aberto para dúvidas e comentários)

Gostei muito de como o assunto foi abordado e das explicações!

Gosto de ter duas fontes de conteúdo. No caso, o vídeo e o livro. Acho que contempla 

diferentes abordagens

Estou gostando bastante de como os assuntos vem sendo abordados. Não só dessa aula 

como das anteriores.



Alguns depoimentos espontâneos
(recebidos via questionários – campo aberto para dúvidas e comentários)

Fico imaginando o impacto desse aumento de trabalhos home-office que a pandemia 
impulsionou, pensar na saúde do trabalhador é estar constantemente atento com 
mudanças como essa e tentar prever os possíveis impactos das novas formas de 

trabalho que surgem

Gostei muito do capítulo abordado, e achei também que foi abordado de uma maneira 
muito clara!!

É muito interessante saber mais sobre um tema que acomete tanto a sociedade e muitas 
vezes não temos conhecimento para discernir que é ocasionado pelo trabalho.



Questionamentos colocados
(recebidos via questionários – campo aberto para dúvidas e comentários)

Uma vez identificado algum transtorno mental em um/a trabalhador/a, o que deve ser 
feito quanto às atividades que ele exerce? Devemos afastá-lo completamente? Diminuir 

sua carga horária para que ele tenha mais tempo livre/de lazer e possa se recuperar 
''sozinho''? etc.

Como um engenheiro pode atuar no acolhimento de pessoas que já possuem doenças 
mentais como a depressão?

A priori pode parecer uma pergunta boba, mas qual o limite entre garantir a saúde do 
trabalhador e garantir a entrega de resultados de uma empresa?



Livro “Engenharia do Trabalho”

51 autores:
engenheiros, médicos, fisioterapeutas, advogados, 

arquiteta, designer, etc.

Mais de 3000 downloads desde 12/10/2021

TRABALHO
SAÚDE DOS 

TRABALHADORES
SEGURANÇA 

NO TRABALHO
ERGONOMIA

PROJETO DO 
TRABALHO



Coordenação 
Universidades
(Daniel Braatz, 
Raoni Rocha e 

Sandra Gemma)

MPT 15ª Região 
(Dr. Sílvio 

Beltramelli)

Apoio Técnico CEREST 
PIRACICABA

(Alessandro Silva)

Apoio Administrativo ASAS
(Amanda Silva)

A INICIATIVA ENGENHARIA DO TRABALHO 



Obrigado!

www.engenhariadotrabalho.com.br  
braatz@ufscar.br


