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Palavras da

Diretiva
Bem-vindo ao
BOLETIM ULAERGO

Começamos esta gestão todos
juntos, como um só, em 2020,
depois de ter enfrentado e
continuado a enfrentar esta
pandemia de um vírus que
deixa muita tristeza pelas
vidas perdidas mas ao mesmo
tempo deixa a grande lição de
que é preciso nos unir na
tentativa de se dar um ao
outro. Para compartilhar o que
pudermos
sobre
aquela
Ergonomia que nos JUNTA no
ULAERGO.
Uma das muitas formas que
teremos de nos expressar será
através
destes
newsletters
(onde haverá um tema central,
como
a
Ergonomia
e a
Pandemia neste caso), bem
como teleconferências e até
através da nossa página cujo
endereço é www.ulaergo.com.
e que considere o TU CASA,

Mg. Mauricio
Santos M.
Vice-presidente
Secretário Gral.
ULAERGO

que estará de portas abertas
para poder visualizar de
forma
gratuita
e
desinteressada anúncios de
nossas empresas, próximos
eventos e até livros e artigos
de
autores
latinoamericanos
sobre
Ergonomia.
Estamos
progredindo nisso.
Qualquer
dúvida
ou
preocupação
e
mesmo
qualquer contribuição que
queira dar, não hesite em
entrar em nossa página e
abrir
CONTATOS
onde
poderá
enviar
sua
mensagem
a
Mauricio
Santos como Vice-Presidente
Secretário, ou a Iván López
como
Vice-Presidente
Tesoureiro ou ainda Carlos
Espejo
como
presidente
nosso querido ULAERGO.

Prof. Iván
López E.

Vice-Presidente
FinanceiroULAERG
O

Dr. Carlos
Espejo G
Presidente
ULAERGO
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EDITORIAL
"Quero ter um milhão de
ergonom e ergonomistas
para poder cantar mais
forte"
Como diz a popular canção “Quero
ter um milhão de amigos” do
cantor Roberto Carlos, o ULAERGO
agrupa
e
representa
os
especialistas em ergonomia de
todos os seus países membros.
Este boletim visa promover o
desenvolvimento da ergonomia de
alta qualidade. Esse ponto é muito
importante, pois podemos ouvir
muito
barulho
sobre
temas
relacionados
à
ergonomia
principalmente nas redes sociais
de conteúdo discutível. Mas diante
disso, a ULAERGO é e será uma
referência
técnica
para
a
Ergonomia Latino-americana,
pois
reúne,
agrupa
e
representa a experiência de
ergonom,
e
ergonomistas,
acumulada em décadas de
trabalho árduo, rigoroso e
silencioso.
Silencioso até hoje, pois através
deste boletim registraremos a
trajetória da ergonomia latinoamericana e depois cantaremos
mais alto.
Mauricio Santos Morales
Vice-presidente Secretário
ULAERGO
Editor Boletim ULAERGO.

Gral
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O que é
ULAERGO?
É uma organização voluntária e
sem fins lucrativos que reúne
Associações e Sociedades de
Ergonomia de países da América
Latina, cujo principal objetivo
social é a cooperação e o apoio
recíproco entre seus parceiros.
Promove o desenvolvimento
científico da disciplina de
Ergonomia

•A garantia
profissional
competente.

de uma prática
de
ergonomia

•A aplicação da Ergonomia dentro
de princípios éticos e parâmetros
deontológicos
•A promoção de políticas públicas
que
contribuam
para
o
desenvolvimento
integrado
e
indissociável do bem-estar e da
produtividade do trabalho

O objetivo deste boletim é
divulgar a gestão realizada
pelas diferentes associações e
sociedades científicas que
buscam
promover
a
especialidade da Ergonomia
na América Latina.

Quem faz as pazes
ULAERGO?
México:
Sociedade de
Ergonomistas
do México
SEMAC
Nicarágua:
Associação de
Ergonomia da
Nicarágua
AEN

Costa Rica:
Associação
Costarriquenha
de Ergonomia
ACERGO
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Cuba:
Associação de
Ergonomistas
Cubanos
Venezuela:
Associação
Venezuelana de
Ergonomistas
ASOERGVE

Colômbia:
Sociedade
Colombiana de
Ergonomia
SCE

Equador:
Sociedade
Científica
Equatoriana de
Ergonomia
SOCEERGO

Brasil:
Associação
Brasileira de
Ergonomia
ABERGO

Peru:
Sociedade
Peruana de
Ergonomia
SOPERGO

Chile:
Sociedade
Chilena de
Ergonomía
SOCHERGO

Realçar:
1. Bolívia e Paraguai no processo de gestão de sua associação.
2. Representação geográfica apenas por motivos referenciais

Uruguai:
Associação
Uruguaia de
Ergonomia
AUDERGO
Argentina:
Associação
Argentina de
Ergonomia
ADEA
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10 de outubro:
Dia do
Ergonomia
Latino Americano!
Parabéns a todos por diversos motivos!
Uma deles é que a nossa BIBLIOTECA
ou INSTITUTO VIRTUAL continua a
crescer
na
nossa
página
www.ulaergo.com e continuará a se
nutrir da academia e da ciência de cada
um dos países que integram a
ULAERGO e dos novos países que
querem aderir à nossa UNIÃO.
Devo
mencionar
também
que
continuamos apoiando nossos países
irmãos que querem pertencer ao
ULAERGO, convencidos de que nossa
unidade cria uma força CIENTÍFICAACADÊMICA que acaba beneficiando os
trabalhadores de cada um de nossos
países e que ESTÁ SENDO EM CASA.
Por isso, no dia 1º de agosto de 2020,
na sessão bimestral do ULAERGO,
decidimos criar, para aprovação de
todos, O DIA DA ERGONOMIA LATINOAMERICANA e por maioria acertamos
que seria o 10º dia de Outubro de cada
ano, independentemente de nosso país
comemorar o Dia da Ergonomia nesse
ou em outro dia.

Celebraremos todo dia 10 de outubro o
DIA
DA
ERGONOMIA
LATINOAMERICANA em homenagem a todo o
trabalho que como grupo temos feito e
continuaremos a fazer, mostrando ao
mundo uma unidade clara onde a
melhoria contínua de cada país e do
ULAERGO anda de mãos dadas com o
crescimento pessoal de cada parceiro ou
membro de cada um dos países que a
compõem.
Neste
dia,
nasce
também
a
NEWSLETTER ULAERGO, que esperamos
tenha pelo menos duas apresentações
por ano e seja mais um motivo para
esta UNIÃO que nos caracteriza.
Um abraço a cada parceiro e nossos
votos de bem-estar a cada país irmão e
a cada ergonomista do mundo.
DR. CARLOS ESPEJO
Presidente ULAERGO
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Agradecemos a Jorge Córdoba Sánchez, membro da Sociedade
Colombiana de Ergonomia (SCE) pela concepção deste pôster.
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Saudações da International
Ergonomics Association
I.A.E.

Kathleen Mosier
Presidente da IEA
Doutorado em Psicologia Industrial e
Organizacional
pela
University
of
California, Berkeley.
Presidente da Associação Internacional
Ergonomia.

Parabéns pela criação do Dia da
Ergonomia da América Latina em 10
de outubro! É ótimo que ele se dedique
a desenvolver e divulgar Fatores
Humanos / Ergonomia (HF / E) na
América Latina. Gostaríamos de ver
mais atividades de Fatores Humanos /
Ergonomia em todas as áreas da
América Latina e no mundo. Além
disso, quero parabenizá-los por este
Boletim como uma forma de aumentar
a comunicação entre os membros da
sociedade e por estender a influência
do HF / E aos níveis regionais. Desejo
a você uma festa de muito sucesso! .
Educação e treinamento de alta
qualidade
são
essenciais
para
promover nosso campo, então espero
que você continue seu trabalho para
desenvolver programas de treinamento
em HF / E em universidades latinoamericanas. Max Chang, Presidente do
Comitê de Padrões Profissionais e
Educação, está criando uma página da
web interativa mostrando programas
de treinamento HF / E em todo o
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mundo. Você precisa de informações
sobre treinamentos na América Latina!
Envie-lhe
informações
sobre
os
programas
de
treinamento
e
orientadores para que os programas da
América Latina sejam mostrados no
mapa (ccmaxchang@gmail.com).
Na IEA, estamos trabalhando em nome
de nossas Sociedades Membros para
identificar e expandir a função dos
Fatores Humanos / Ergonomia em
domínios como o futuro do trabalho e
segurança do paciente. Temos novos
acordos
com
organizações
de
engenharia
de
sistemas.
Nossos
relacionamentos
colaborativos
com
esses parceiros externos aumentam a
presença e o impacto da HF / E
globalmente.
Estamos ansiosos para recebê-lo no
IEA2021 em junho de 2021, o primeiro
Congresso Híbrido da IEA. Convidamos
você
a
participar
do
evento
pessoalmente em Vancouver ou do
evento virtual em sua própria casa. O
evento virtual é uma ótima opção se
você não puder ir a Vancouver. Os
artigos
do
evento
virtual
serão
publicados nos Anais do Congresso
indexados. IEA2021 promete ser um
Congresso memorável. Vejo você lá!
Mais importante, nos concentramos em
comunicar e apoiar nossas sociedades
membros. Esperamos que você esteja
gostando dos boletins informativos
mensais da IEA. Eles fornecerão as
informações mais recentes sobre o que
está acontecendo na IEA e no mundo. O
Conselho da IEA realizará sua primeira
reunião virtual no dia 20 de outubro de
2020. O Presidente Carlos Espejo
informará sobre os resultados e as
decisões da reunião do Conselho.

Saudações calorosas para sua saúde
e segurança.
Kathleen Mosier
Presidente da IEA

Se você quiser
saber mais:
#ergonomics
#iea2021
#iea
#hybridevent
#humanfactor
#virtualconference
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ADEA em tempos
PANDEMIA:
A Ergonomia do
Futuro e Novos
Desafios
O ano de 2020 começou com novos
desafios para a ADEA.
Juntos, nos despedimos do ano de 2019
repleto
de
objetivos
alcançados:
Ergonomia
de
Alta
Qualidade,
Comunicação e Participação, Respeito e
Integridade, Trabalho em Equipe e
proximidade cordial e reciprocidade
com cada um de nossos associados.

ING. MARTÍN A. RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE ADEA

ASSOCIAÇÃO ARGENTINA DE ERGONOMIA

.

Junto com nossos irmãos da ULAERGO
presentes no VI CONGRESSO LATINOAMERICANO
DE
ERGONOMIA,
a
apresentação do PRIMEIRO LIVRO DE
ERGONOMIA
ARGENTINA
foi
acrescentada
em
um
perfeito
fechamento anual, onde o leitor
encontra um percurso histórico de
quase
70
anos
de
Ergonomia,
acompanhado de diferentes visões e
aplicações desta ciência, expressas por
mais de vinte especialistas e referentes
de nosso país.
Juntos, fechamos o ano de 2019 e
traçamos os objetivos para o novo ano.
A pandemia Covid-19, presente quase
desde o início do ano, nos levou à
valorização de um dos objetivos
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completou o ano anterior e que este
ano de 2020 se tornaria o principal guia
para nossas ações:
JUNTO COM OS NOSSOS ASSOCIADOS,
AVANÇAR.
Com distância, SEM DISTÂNCIA.

JUNTOS
Com os nossos associados e com toda a
comunidade
de
Ergonomia,
contribuindo, comunicando e prestando
serviço.
AVANÇAR
Responder
com
ergonomia
às
mudanças laborais e tecnológicas, às
transformações do trabalho e aos
desafios de um futuro diferente do
imaginado.
Com distância, SEM DISTÂNCIA
Convertendo o conceito de jornal e
presencial
em
PERMANENTE
E
FECHADO a cada encontro virtual da
ADEA com seus associados.
Os
DIAS
DE
ATUALIZAÇÃO
DA
ERGONOMIA, realizados de maio até o
presente, de forma gratuita para todos
os associados da ADEA, validaram seu
cumprimento.
O autor de cada capítulo do livro
ERGONOMÍA ARGENTINA desenvolveu
e compartilhou virtualmente o conteúdo
de seu capítulo e, junto com uma
enriquecedora
troca
de
idéias,
respondeu a todas as perguntas
propostas por cada associado.

Procuramos inspirar os
Ergonomistas da Região a
alcançar uma Ergonomia
de alta qualidade que seja
sinônimo de Excelência

Temos um FUTURO
Em novembro, nos encontraremos
novamente em formato virtual.
Depois de terminar os Dias de
Atualização
de
Ergonomia,
nos
encontraremos novamente em:
"I CONGRESSO DE ERGONOMIA DO
MERCOSUL" A Ergonomia do Futuro e
os novos desafios. “
O principal objetivo do Congresso é
debater os desafios presentes e
futuros da Ergonomia: Teletrabalho,
Ergonomia e Tecnologia no Trabalho,
Novos Modelos de Gestão, Novas TICs,
Certificação Profissional em Ergonomia
e
Reflexões
sobre
o
Trabalho
Profissional, são alguns dos tópicos
principais. Junto com a IEA, como
membros da ULAERGO:

AÇÕES
Ergonomia de alta qualidade
Congresso Latino-americano de
11/2019

Ergonomia

Primeiro Livro da ERGONOMIA ARGENTINA.
CERTIFICAÇÃO ERGONÔMICA PROFISSIONAL
ADEA-IRAM.
1º Congresso
11/2020

de

Ergonomia

do

Mercosul

Comunicação e Participação
Comissão de Comunicação ADEA
Comissão de Treinamento ADEA
ADEA Associates Attention Commission
Comissão de Relações Institucionais da ADEA
ADEA Commission ADEA-IRAM Certificação
Profissional Ergonômica.
Proximidade com os associados
ATUALIZAR DIAS NA ERGONOMIA

Grátis para ADEA Associates.
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Emergência de saúde COVID-19:

Ergonomia
no Chile
Mais ativo
que nunca!

Mauricio Santos Morales
Designer Ergonômico
Mestre em Ergonomia UPC
MSCh Ergo N ° 155
EEC-002 Certified Ergonomics
Specialist
presidente do Conselho
SOCHERGO 2020-2023

De um dia para o outro as condições
mudaram para todos, no Chile esse
processo se somou a uma grande seca e
aos movimentos sociais iniciados em
outubro do ano passado. As condições
tornaram-se muito complexas para
todas as indústrias e em particular para
aquelas relacionadas à segurança e
saúde
ocupacional.
Observamos
a
rapidez com que muitas empresas
improvisavam adaptações para avançar
nessa
emergência
sanitária.
O
teletrabalho tem sido uma das principais
atividades pelas quais temos visto o
maior interesse, mas aos poucos foram
surgindo outras atividades que exigiram
o apoio da nossa especialidade.
No Chile, a quarentena nos ajudou a nos
unir
muito
mais
por
meio
de
videoconferências e redes sociais. A cada
semana, mais atividades como palestras,
reuniões de trabalho, etc. são realizadas.
E isso exigiu muito de todos nós.
Tem
sido
um
desafio
constante!
Conseguimos
realizar
até
três
assembleias por mês, com a participação
histórica de diferentes regiões do nosso
país. Algo que não acontecia em nossos
22 anos de Sociedade Científica.
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Como
Sociedade
Chilena
de
Ergonomia,
geramos
um
comunicado
intitulado
“Organização do trabalho em
tempos de crise de saúde”,
levantando
vários
pontos
importantes,
mas
destacando
principalmente a sobrecarga de
empregos no setor saúde. (1)

Tal como a
SOCHERGO, nos
perguntamos qual seria o impacto
que esta situação de “teletrabalho
em quarentena” teria sobre os
trabalhadores
do
nosso
país.
Principalmente se as empresas
improvisaram rapidamente sobre
este assunto, desta forma geramos
em conjunto com o Departamento
de Ergonomia da Universidade de
Concepción, nossa primeira pesquisa
online
com
uma
participação
significativa em todas as regiões do
Chile. (2)

A emergência sanitária da COVID-19
abriu novas linhas de gestão em
diferentes áreas, algumas delas não
contempladas, mas continuaremos
aprofundando
o
conceito
de
especialidade.
Iniciamos o novo Diretório
2020-2023!
Nesse novo período, ampliamos
nosso conselho de administração de
cinco para nove membros, a fim de
fortalecer a gestão.
O desenvolvimento da ergonomia de
alta qualidade é o nosso foco e para
isso
estamos
trabalhando
em
diferentes projetos:
1.- Desenvolvimento do código de
ética
para
especialistas
em
ergonomia.
2.-Atualizar
certificação.

o

procedimento

de

3.- Estabelecer gestão colaborativa
com universidades que possuem
programas
de
formação
em
ergonomia.
4.- Fortalecimento do observatório de
tendências da ergonomia.
Esta
nova
atividade
abriu
a
possibilidade de gerar informação
relevante para iniciar e continuar
negociações com diferentes atores. A
sua avaliação foi muito positiva e
esperamos realizar outras atividades
semelhantes no futuro.

Esperamos continuar trabalhando
nessas linhas e comentar sobre os
novos
desenvolvimentos
no
desenvolvimento e divulgação da
especialidade no Chile no futuro.

Link relacionados:
1. Declaración SOCHERGO: “ organización del trabajo en tiempos de crisis sanitaria”.
2. Resultados encuesta de Teletrabajo en situación de pandemia en Chile.
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Sociedade Colombiana
de Ergonomia:

24 anos presente
no país e na
região.

Martha Helena Saravia Pinilla
Presidente SCE.
Designer Industrial - PUJ. e Mestre em D.I.Ergonomia - UNAM.
Professor Auxiliar da Faculdade de Arquitetura e
Design - PUJ; vinculada ao grupo de pesquisa
Design, Ergonomia e Inovação. Professor de
Ergonomia em nível de Pós-Graduação.
Autor do livro "Ergonomia da Concepção. A sua
aplicação ao desenho e outros processos de
projeto".

Há vinte e quatro anos, a Sociedade
Colombiana de Ergonomia - SCE foi
concebida com o objetivo de divulgar a
Ergonomia por meio da pesquisa e do
apoio à melhoria das condições de
trabalho, saúde e vida das pessoas. Por
este motivo, tem como objetivo o
desenvolvimento científico e a aplicação
da Ergonomia de forma a contribuir
para o desenvolvimento do país, nos
diferentes
setores
econômicos
e
acadêmicos em que é relevante.
O
SCE
está
estrategicamente
organizado por Capítulos a nível
regional, de forma a garantir cobertura
nacional.
Até o momento, contamos com os
Capítulos
Regionais
de
Antioquia,
Bogotá-Cundinamarca e Caribe. Este
ano, o Comitê foi formado para criar o
novo Capítulo da Região do Pacífico.
Os Capítulos têm uma equipa de gestão
própria que os lidera e é o elo com a
Direcção Nacional. Como membro
federado da International Ergonomics
Association - IEA, nossa rastreabilidade
é assegurada por Comitês Permanentes
compostos por membros de todos os
Capítulos, obtendo assim um braço de
atuação em nível nacional.
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Referimo-nos
acadêmicos
Capítulos:

a
alguns
desenvolvidos

eventos
pelos

Capítulo Antioquia - integrante da
Corporação de Saúde Ocupacional e
Ambiental - realiza anualmente o
Congresso Colombiano de Ergonomia
com o objetivo de apresentar avanços,
desenvolver estratégias de ação e
aplicação da ergonomia, bem como
estabelecer vínculos para a projeção do
trabalho local e regional , Nacional e
internacional.
Até
o
momento,
desenvolvemos
18
Congressos
Nacionais de Ergonomia. E de 29 a 30
de
outubro,
o
19º
Congresso
Colombiano
de
Ergonomia
será
realizado virtualmente no âmbito da
26ª Semana de Saúde Ocupacional.
O Capítulo Bogotá - Cundinamarca
realiza seus eventos por meio da
criação de alianças com instituições
como
a
Pontifícia
Universidade
Javeriana, a Escola Colombiana de
Reabilitação e o Conselho de Segurança
da Colômbia.
As
Conferências
e
Encontros
Acadêmicos de Ergonomia abordaram
temas como: Ergonomia Forense; Novo
Alcance da Ergonomia diante da
Transformação do Trabalho atual;

IEA–Council Meeting
2016 Realizou-se em
Medellín onde se reuniram
representantes de 17 países
para este importante
encontro anual, podendo
assim compartilhar seus
conhecimentos participando
do 15º Congresso
Colombiano de Ergonomia e
22ª Semana de Saúde
Ocupacional.

Competências de ergonomia na
Colômbia; Visão internacional para a
pesquisa em Ergonomia na Colômbia
(com a participação da Presidente IEA Kathleen Mosier + 5 bolsistas
IEA); Manipulação Manual de Cargas,
Projeções de Ergonomia Cognitiva;
Tendência
do
teletrabalho
na
Colômbia; Cidades acessíveis e
inclusivas; entre outras atividades.
O Capítulo Caribenho realizou, em
aliança com a Universidad del Norte e
Combarranquilla, a Conferência sobre
temas
como
Desafios
e
Oportunidades da Ergonomia em
Tempos
de
Pandemia;
Reincorporação e Tecnologia Laboral;
Estudos Setoriais de Ergonomia e
Ergonomia
Participativa;
Postura
dinâmica em frente aos terminais de
vídeo; e Experiências de Intervenção:
diálogo
multidisciplinar
em
Ergonomia.
Por sua vez, o SCE-Nacional está
liderando o projeto Definição de
Competências em Ergonomia na
Colômbia, que facilitará a definição
do perfil ocupacional e profissional de
quem aplica a ergonomia, bem como
os programas de formação e as
diretrizes de qualidade da mesma. .
Acima, articulado com o processo de
Certificação de Ergonomistas na
Colômbia. Em 2019, promove a
Formação
da
Rede
Acadêmica
Colombiana de Ergonomia (RACE).
Atualmente apoiamos iniciativas de
programas de formação de alta
qualidade em ergonomia, como a
criação do doutorado em ergonomia
desenvolvido pelas Universidades de
Valle e Nacional de Colombia.
https://www.sociedadcolombianade
ergonomia.com/
https://www.facebook.com/groups/
7055066773
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ACERGO
promove
ergonomia na
Costa Rica.

María Gabriela Sirias Pérez MD, MSc
Secretário JD ACERGO
Especialista Médico CCSS
MSc. em gestão de saúde
Professor graduado do ICAP

“A Costa Rica tem o privilégio,
como muitos outros países latinoamericanos,
de
ter
uma
associação
multidisciplinar
relacionada à ergonomia”
Quando se fala, se lê ou se ouve falar
da palavra Ergonomia, provavelmente
surge a seguinte frase: “adaptando o
trabalho ao homem e cada homem ao
seu trabalho”, porém, apesar de ser
uma frase bastante conhecida; Não é
necessariamente
aplicado
nas
organizações de forma adequada e o
trabalho não está adaptado às
capacidades e possibilidades do ser
humano.
A
Associação
Costarriquenha
Ergonomia (ACERGO) visa:

de

a. Promover a criação de um fórum
de discussão de temas relacionados
à Ergonomia.

b. Incentivar a pesquisa na área de
Ergonomia e Saúde Ambiental para
melhorar as condições ocupacionais
e ambientais dos trabalhadores e
da população em geral.
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c) Incentivar a prática da Ergonomia
ao nível do trabalho num quadro
apoiado nos princípios da promoção
da saúde e prevenção de doenças e
acidentes de trabalho.
d) Melhorar a comunicação entre os
profissionais que praticam esta
especialidade
com
empresas
institucionais de saúde ou órgãos
governamentais
ou
privados
relacionados à saúde ocupacional.
e) Contribuir para a melhoria das
condições
de
saúde
dos
trabalhadores e assim beneficiar o
processo produtivo em nosso país.
f)

Promover o desenvolvimento da
especialidade, projetando-a junto à
Comunidade Profissional e Técnica
com foco no ambiente de trabalho.

g) Incentivar
a
realização
e
publicação de estudos clínicos e
casos relacionados à especialidade
e promover o aprimoramento
científico
e
técnico
de
seus
associados de forma contínua.
Esta associação visa promover o bom
relacionamento
e
a
troca
de
experiências entre a Associação e
outros
grupos,
organizações
ou
instituições relacionadas com a saúde
ocupacional.

Para o ano de 2019, a ACERGO teve
acesso a mais número de médicos do
trabalho e médicos de empresas com
sua
participação
no
Congresso
Nacional de Medicina. Diante do
aumento de consultas relacionadas à
saúde ocupacional e ergonomia, bem
como aos riscos ocupacionais

existentes, A ACERGO contemplou em
seu plano anual 2020 a realização de
cursos, treinamentos, seminários e
reuniões direcionadas.
Para este ano de 2020, a ACERGO
agregou o incentivo para colaborar no
enfrentamento
da
emergência
sanitária pela doença causada pelo
vírus SARS-Cov-2. A associação foi
obrigada
a
mudar
com
a
implementação
de
cursos
e
treinamentos
virtuais
de
acesso
gratuito para todos os profissionais
afins,
tanto
nacional
quanto
internacionalmente, a fim de aprimorar
a prática dessa especialidade e trocar
experiências relacionadas ao cotidiano
do trabalho, bem como divulgar
técnicas e recursos para a detecção de
riscos
ocupacionais,
promover
atividades educativas na área da
Ergonomia,
manter
os
membros
informados sobre a promulgação de
novas
legislações
relativas
à
ergonomia e afins, e agrupar os
diversos profissionais que atuam na o
campo das empresas para fortalecer o
conhecimento e trocar experiências.

Da mesma forma, durante este 2020,
ACERGO
está
em
processo
de
assinatura de convênios ou convênios
de
intercâmbio
acadêmico
com
instituições nacionais e internacionais.

Somos um grupo
multidisciplinar de
profissionais costariquenhos relacionados à
ergonomia
acergocostarica@gmail.com
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Sociedade,
Ergonomia e
Pandemia

Iván López Enríquez HRM. MSC
Presidente SOCEERGO
Vice-presidente financeiro ULAERGO
Professor Universitário ECU, COL,
PER.

Sem dúvida, começamos 2020 querendo
fazer algo novo, algo diferente e
sobretudo gerando ou apoiando eventos
em que o conhecimento da ergonomia
circule entre a comunidade, é assim que
apoiamos o Seguro Social do Equador
(IESS) na Conferência de Segurança e
Saúde Ocupacional realizada em 5
províncias do Equador.
Precisamente quando se aproximava o
planejamento
de
mais
eventos
acadêmicos, começamos a ouvir a notícia
de que um vírus raro impossibilitava a
vida dos habitantes da Ásia, não
demorou muito para chegar ao Meio do
Mundo (Equador), porém não foi possível
cruzando os braços, nos reunimos com a
Previdência Social do Equador para
comemorar o dia mundial da Segurança
e Saúde no Trabalho, organizando um
grande
evento
virtual
em
que
participaram grandes oradores do Chile,
México, Argentina, Colômbia e Peru,
todos falando Ergonomia e Previdência
no Trabalho.
Mas havia muito mais a fazer, com a
pandemia veio o confinamento e com ela
os
problemas
de
saúde
dos
trabalhadores, pois eram forçados a
realizar suas tarefas em casa.
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Seguiu-se
uma
pergunta:
os
funcionários estão preparados para
trabalhar em casa? A resposta foi
NÃO, então organizamos um evento
em que um médico, um gerente de
pessoal, um preventivo e um
fisioterapeuta ensinaram aos atentos
participantes de um webinar “Como
preparar um espaço em sua casa
para transformá-la em um espaço de
trabalho ”.

foco em operações militares e
policiais em tempos de emergência ”,
convidamos os responsáveis pelas
unidades de Segurança e Saúde
Ocupacional da Marinha do Equador,
Exército e Polícia Nacional do
Equador e tivemos como convidado
um representante da polícia chilena,
que Foi para ajudar a prevenir riscos
que nos ajudaram a prevenir
infecções em tempos difíceis.

Não podíamos deixar de lado o
pessoal de saúde que se sacrificou
na linha de frente, o próximo evento
virtual foi "Ergonomia Cognitiva
aplicada ao pessoal de saúde na
linha de frente da Covid 19", que
contou
com
a
presença
de
palestrantes
de
nossa
irmã
Sociedade Colombiana de Ergonomia
SCE.

Era hora de nos unirmos como uma
família que somos e fazemos parte
do Simpósio Latino-Americano de
Ergonomia ULAERGO, foi muito
agradável apoiar a organização deste
grande evento que teve mais de três
mil
participantes
remotos
interessados em ergonomia.

Somos um grupo de profissionais
equatorianos dedicados ao bemestar ocupacional e à criação de
espaços de trabalho saudáveis,
seguros e
produtivoswww.soceergo.org

A cada dia que passava neste
inesperado
confinamento,
percebíamos que como sociedade
poderíamos
fazer
muito
mais,
organizamos o terceiro evento virtual
da pandemia: “Ergonomia com

Não se pode falar de prevenção se
não houver desafios, organizamos
nosso quarto encontro virtual “Os
desafios que a ergonomia tem
durante e depois da pandemia” com
o apoio de profissionais reconhecidos
nacional e internacionalmente. Nosso
compromisso
é
continuar
trabalhando para o bem-estar dos
trabalhadores,
para
continuar
gerando conhecimento e melhorando
a qualidade da ergonomia, com
esforço, sacrifício e sempre visando o
bem comum, esperamos continuar
contribuindo
para
a
sociedade
equatoriana e latino-americana.

“Vamos além do design, do uso adequado de ferramentas, tarefas e
espaços, vamos além da fisiologia, anatomia e psicologia, vamos criar
espaços de trabalho mais humanos e úteis”
Iván López Enríquez
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Ergonomia:
Muito que fazer
e muito em que
ajuda para
ataque o caos.

COVID - 19 por sua sigla em inglês
(Corona Virus Desire) mostrou em um
tempo relativamente curto que muitas
empresas não haviam imaginado como
redesenhar seus processos e sistemas de
trabalho para poder responder a essa
pandemia.
E, além disso, as clínicas e hospitais que
sofreram o mesmo erro mostraram a
necessária intervenção do redesenho do
seu trabalho e organização através da
Ergonomia e Fatores Humanos.

Dr. Carlos Espejo Guasco
Presidente ULAERGO
Presidente SEMAC
Profissional Ergonomista Certificado
Médico cirurgião
Especialista em medicina
ocupacional
Mestre em Saúde Ocupacional.

Não é culpa de ninguém, pois quem diria
que chegaria esse confinamento de
pessoas e essa demanda excessiva por
leitos,
equipamentos
de
proteção
individual e falta de material médico e de
apoio?

Portanto, quando chega um paciente
sério de COVID, você faz perguntas
como, onde é verificado? Quem o
recebe? Qual equipamento de proteção
deve ser usado? Qual é o protocolo mais
adequado para interná-lo? etc., são
questões que devem ser respondidas o
mais precocemente possível e buscar
padronizá-las para não criar confusão e
aumentar o caos no pessoal de saúde
que recebe o paciente.
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Analisar a usabilidade dos guias ou
procedimentos
de
acolhimento
e
hospitalar,
preenchendo
formulários,
padronizando os tratamentos sempre que
possível, bem como a captação manual e
eletrónica dos dados, criar certeza para
todos os que os tratam e por isso
portanto, diminuem o estresse.
Da mesma forma, a diminuição das
distâncias percorridas para evitar ir de um
lugar
a
outro
para
buscar
os
equipamentos que deveriam estar mais
próximos gera um aumento na tensão do
médico assistente e da equipe de
enfermagem quando necessário.
Uma amiga enfermeira me contou que o
médico recomendou o gel antibacteriano
que estava no carrinho de emergência a
mais de 50 metros de distância, quando
seria apropriado que o médico carregasse
seu gel e assim evitaria longas distancias
de deslocamento e lesões emocionais ao
confrontar a enfermeira.

Por último, é sempre bom apoiar a
equipe médica e de enfermagem
como Sociedade de Ergonomistas do
México e assim o conseguimos
doando 300 frascos de álcool gel a
um hospital COVID em Ciudad
Juárez.

Por isso, mesmo o desenho formal de
check-lists, o desenho de como informar
os familiares do paciente e até a
instalação de quadros negros para
lembretes reduzem o estresse do
pessoal de saúde e também do
paciente. Tudo isso convém analisar
com foco no ser humano. (Hal
Hendricks),
e
estaremos
fazendo
Ergonomia.
"Mostre-me sua paz
em um lugar de paz ...
… E eu não vou vê-la.
Mas me mostre sua paz
em um local de guerra ...
... e vou reconhecê-la”.C.A. Resgu
(* 1) Existem exemplos claros de como
a Ergonomia e Fatores Humanos (EFH)
pode ajudar no gerenciamento da
pandemia, alertando os profissionais de
saúde para não serem diligentes em
seguir as diretrizes e enviando emails
longos e difíceis. Confuso no meio de
uma pandemia, pode ser ineficaz e
perigoso. Para melhorar a gestão da
pandemia,
é
necessário
atacar
problemas de base científica que
considerem a cognição humana e o
comportamento do profissional de saúde
ao trabalhar em sistemas de trabalho
complexos.
Ergonomia
e
fatores
humanos podem ajudar a preparar os
sistemas de trabalho para serem
robustos e adaptáveis para resistir às
incertezas e criar fluidez de serviço
durante uma pandemia. Portanto,
recomendamos,
para
superar
a
pandemia, envolver o especialista em
Ergonomia e Fatores Humanos na
análise e projeto ou redesenho do
sistema de trabalho1
(*1) A.Gurses, M. Tschidy Et al “Overcoming
Covid-19:What
can
human
factors
and
Ergonomic Offer?” Journal of Patient Safety and
Risk Management 2020, Vol 25(2) 49-54
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Ergonomia e
Covid-19.
A pandemia
mudou minha
vida

No dia 11 de março, a Organização
Mundial
da
Saúde
declarou
o
Coronavírus como uma Pandemia, e
na Nicarágua o primeiro caso do
Coronavírus foi confirmado no dia 18
de março, pela mídia oficial do país.
Desde então, a pandemia COVID-19
na Nicarágua passa a viver de maneira
particular, sem restrições e sem
informações
oficiais
sobre
sua
disseminação.

Dra. Lilliam López Narváez
Presidente AEN
Ergonômico
Médico e Cirurgião
Mestre em Saúde Pública.

A partir desse momento, cada pessoa
da sua família ou espaço de trabalho
tem tomado as medidas que considera
pertinentes,
em
função
das
informações que recebe nos vários
meios
de
comunicação
ou
das
orientações prestadas no seu local de
trabalho. A população da Nicarágua
começa a viver com medo e, por medo
de contrair a doença, isso os leva a
fazer quarentena voluntária.
Neste artigo, são descritas citações de
dois trabalhadores nicaraguenses, nas
quais eles descrevem "A pandemia
mudou minha vida".
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“Tenho medo de que alguém se
aproxime
de mim”, disse um
jornalista “aposentado”. A paixão por
seu ofício o mantém ativo. La Obrera
de la Tecla, cujas publicações agora
foram relatadas remotamente.
A pandemia está mudando nossas
vidas. Sou hipertenso e tenho 61 anos,
procuro me proteger do vírus desde
que os médicos começaram a alertar
para as consequências da pandemia. A
partir daquele momento não saí para a
rua, fiquei em casa e tudo o que
trabalhei para o meu site fiz através de
telefonemas ou monitorizações.
Podemos analisar como a vida deste
jornalista mudou, inesperadamente de
um dia para o outro, a sua casa passa
a ser o seu local de trabalho
(Teletrabalho), isto implica uma melhor
organização no seu trabalho, a
necessidade de procurar as condições
mínimas de trabalho em sua casa,
desde o espaço e móveis certos até ter
uma boa rede Wi-Fi para fazer seu
trabalho.

A ergonomia na Nicarágua
sempre será um desafio para
nossa Associação. Temos o
desafio de levar a Ergonomia
para o setor formal e informal
(trabalho doméstico).
É uma boa reflexão trabalhar em
equipe com os tomadores de
decisão
do
país
e
os
trabalhadores.

“Essa
situação
me
deixa
desesperada” Jovem dona de casa e
maquiadora profissional, a pandemia
mudou sua vida, ela tem dois filhos
em idade escolar.
Seu marido trabalha remotamente e
ela também é responsável por um
pequeno negócio que vai de roupas e
maquiagem a materiais de proteção e
limpeza. No seu dia a dia, você deve
combinar tarefas e tarefas em um
ambiente totalmente diferente.
Tenho que me dividir entre as coisas
da casa e ficar ajudando o pequenino
nas tarefas, ai meu Deus! Eu me
desespero
porque
as
crianças
começam a brincar e obviamente
gritam e eu tenho que ficar falando
pra elas não fazerem barulho, elas já
sabem que o pai está trabalhando.

Mais uma vez, o lar passa a ser o
local de trabalho do marido e da
jovem, sendo difícil para ela, ela tem
que saber conciliar ser mãe, dona de
casa e administrar seu negócio. Para
esta nova forma de viver, a jovem
necessita de melhores condições
ergonômicas em casa para o seu
trabalho, isso envolve também fatores
psicossociais, devido ao estresse que
gera ao cumprir diferentes funções,
somado a isso, envolve o cuidado das
medidas de proteção que deve dar
para sua família, para evitar ficar
doente.

Auto-quarentena: Este é o dia a dia
de seis nicas auto-confinadas contra
covid-19. Confidencial. 20 de junio,
2020. https://confidencial.com.ni.
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Sociedade Peruana de Ergonomia,
16 anos desenvolvendo
Ergonomia no Peru
As primeiras tentativas de desenvolver
esta “jovem disciplina” datam do ano
2000, quando o engenheiro Aníbal
Hermoza voltou ao Peru com o mestrado
em Ergonomia pela Universidade Católica
de Louvain (Bélgica). O Prof. Hermoza
começou a disseminar os novos conceitos
de Ergonomia em todo o país de 2000 a
2003.

Dr. Andrés Arce Guadalupe
▪
▪
▪

▪

Presidente da Sociedade Peruana de
Ergonomia (SOPERGO)
Mestre e Diploma em Ergonomia,
Universidade de Girona - Espanha
Mestre em Ciências em Segurança e
Saúde Ocupacional, LMU - Alemanha
Medicina Ocupacional e Ambiental CMP:
40678 - RNE: 22458

Em 14 de abril de 2004, com o incentivo
do Prof Juan C. Hiba e dos sócios
fundadores, foi criada a Sociedade
Peruana
de
Ergonomia
(SOPERGO).
Associação sem fins lucrativos, composta
por
um
grupo
de
profissionais
multidisciplinares,
empenhados
na
melhoria das condições de trabalho para
um país mais digno. Os principais
objetivos do SOPERGO são:
• Promover e incentivar o conhecimento,
o desenvolvimento e a aplicação da
ergonomia no Peru.
• Assessorar
diversos
órgãos
governamentais,
normatizadores,
empresas e outros, na elaboração de
programas, projetos e normas que
regulamentem
o
correto
desenvolvimento da Ergonomia.

25
▪ Desenvolver atividades de treinamento,
educação, divulgação para parceiros e
comunidade em geral sobre temas
relacionados à ergonomia e outros
afins.
▪ Promover
o
desenvolvimento
estudos e pesquisas em ergonomia.

de

Em 2008, com a assessoria da SOPERGO,
RM 375-2008-TR "Padrão de Ergonomia
Básica" foi promulgado em nível nacional,
o que marcou um marco na América
Latina como legislação.
Entre as atividades mais destacadas
estão: Os Congressos Internacionais de
Ergonomia (2009, 2012, 2014, 2016). O V
Congresso Latino Americano de Ergonomia
ULAERGO
(2016),
onde
fomos
homenageados com a presença do
Presidente da International Ergonomics
Association (IEA), Prof. Fuji Fujita, além
de professores de destaque de toda a
América Latina. Em nível nacional, a
Conferência de Ergonomia foi realizada
(2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2013)
Ao longo de todos estes anos, temos
realizado
diversos
treinamentos
e
convênios pedagógicos com o setor
privado, público e Universidades Nacionais
(Mestrado em Ergonomia).
Em 2015, a SOPERGO ingressou no IEA,

Durante a Pandemia,
continuaremos trabalhando
para melhorar as condições
de SST, com uma abordagem
baseada na cognição e no
comportamento humano,
com capacidade de
adaptação e resiliência.

passando a ser uma sociedade federada,
com direito a voz e voto.
Em 2018, no atual Conselho de
Administração, participamos do Conselho
de Membros da IEA e votamos no novo
Conselho
de
Administração
(XX
Congresso Mundial de Ergonomia, Itália).
Os laços foram fortalecidos nas redes de
apoio à Ergonomia em todo o mundo,
bem como nas Sociedades Científicas do
Peru, consolidando ainda mais a imagem
da SOPERGO. As tardes ergonômicas
foram retomadas todos os meses
(gratuitas), promovendo os conceitos de
Ergonomia Sistêmica e Ergonomia de
Alta Qualidade.

Em 2019, foram realizadas a 7ª
Conferência
e
o
V
Congresso
Internacional de Ergonomia; o influxo
maciço
de
membros
treinados
academicamente.
Em 2020, durante a Pandemia do
COVID-19, foram publicados o Guia de
Ergonomia e "Ergotips" para trabalho
remoto,
convênios
com
empresas
privadas para divulgação dos temas de
prevenção do COVID-19, além de
múltiplas palestras e conferências sobre
Ergonomia
e
Psicossociologia
ocupacional. Além disso, foi concluída a
atualização do Padrão de Ergonomia
Peruana. Em 2021, iniciaremos o
Credenciamento
de
Ergonomistas
Peruanos.
Um agradecimento especial aos expresidentes: Eng. Aníbal Hermoza, Dra
Suci Mejía, Eng Luis Chacaltana, suas
diretorias e nossos sócios pelo excelente
trabalho realizado. Ao IEA e ULAERGO
pelo apoio constante.
Continuaremos
trabalhando
para
melhorar as condições de SST, com uma
abordagem baseada na cognição e no
comportamento
humano,
com
a
capacidade de adaptação e resiliência
necessária atualmente.
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Desenvolvimento
de Ergonomia
em Uruguai

Comemoramos a iniciativa da ULAERGO
em implantar este novo meio de troca de
experiências. Por ser a primeira edição,
consideramos oportuno compartilhar o
desenvolvimento histórico da ergonomia
no Uruguai.
Devemos recuar ao ano de 1948 quando,
pelas mãos do Dr. José F. Arias, médico
uruguaio filho de imigrantes asturianos,
foram criadas a Associação Uruguaia de
Segurança e a Sociedade Uruguaia de
Medicina do Trabalho.

Marcelo Scavone
Presidente AUDERGO
Mestre em Ergonomia
Professor Técnico
Prevencionista.

A Associação Uruguaia de Segurança,
mais
tarde
denominada
Associação
Uruguaia de Segurança para a Prevenção
de Acidentes (AUSPA), desempenhou um
papel fundamental no desenvolvimento
da prevenção, segurança e higiene, além
da ergonomia. Ali se reuniram os
primeiros
profissionais
uruguaios
vinculados a esses temas. No início do
século XXI, o desaparecimento da AUSPA
levou à perda de um elo fundamental.

A Sociedade Uruguaia de Medicina do
Trabalho (SMTU), que aprovou seus
estatutos em 1950, promoveu a criação
da Pós-Graduação em Medicina Trabalho
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na Faculdade de Medicina que se
tornou realidade na década de 80.
Em 1976 foi fundado o Colégio de
Técnicos em Higiene e Prevenção de
Acidentes do Uruguai (CTHPA) e em
1978 o Congresso Nacional de
Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho foi realizado na cidade de
Paysandú, onde as bases para a
criação do uma carreira profissional
ligada à ação dos Técnicos de
Prevenção, que começará a ser ditada
uma década depois.

Na década de 80, surgiram as
primeiras conferências nacionais e
internacionais relacionadas com a
ergonomia, vinculadas em muitos
casos à medicina do trabalho e
prevenção de riscos. Marañano, 1986,
citado por Ferreira F. (2014), definiu
em seu livro “Manual Básico de
Medicina do Trabalho” uma realidade
que ainda hoje é válida: “A atitude de
prevenção
do
risco
ocupacional
proposta
pela
Ergonomia
tem
dificuldades
de
penetração
na
empresa; seja na parte Contratante
que
considere
que
despesas
econômicas implicam em um curto
espaço de tempo a incerteza que as
mudanças acarretam, seja como
despesa supérflua, “um luxo”; ou na
parte do Trabalhador que adquire
uma
atitude
“em
defesa”
por
considerá-la como uma nova forma
de racionalização do trabalho que
pode ser direcionada contra seus
interesses ”.
Em 18 de junho de 2013 foi fundada
a Associação Uruguaia de Ergonomia
(AUDERGO), que tem entre seus
objetivos estatutários: promover o
estudo,
pesquisa,
divulgação e

aplicação efetiva da Ergonomia;
realizar
e
organizar
eventos
científico-tecnológicos-acadêmicos;
estimular a realização de estudos
metodológicos aplicáveis ao campo
da ergonomia e manter a interação
direta com o ULAERGO e o IEA.
Nos primeiros 7 anos, a AUDERGO
organizou
ou
co-organizou
19
eventos
relacionados
com
a
ergonomia e participou em outros 9
eventos, ou seja, a ergonomia
esteve presente a um ritmo de 4
eventos por ano. Nesse contexto, 33
especialistas
estrangeiros
em
ergonomia de 11 países e 4
continentes
diferentes
foram
trazidos para mais perto do Uruguai.
7 livros sobre tópicos relacionados à
ergonomia
também
foram
publicados ou apresentados. Foram
assinados
convênios
com
a
Universidade Católica do Uruguai,
que permitiram
desenvolver
o
primeiro Diploma em Ergonomia e
com a Latu Sistemas & Quality
Austria, (LSQA) com importantes
benefícios.
Atualmente
existem
conversas
avançadas
para
a
assinatura de novos convênios com
SMTU, CTHPA e Câmara Uruguaia de
Design.

Duas das balizas da
AUDERGO são: a
abordagem participativa,
integrando diferentes
stakeholders (acadêmicos,
técnicas operacionais,
sindicatos, empresas, etc.) e
a abordagem
multidisciplinar.
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Ergonomia na
Venezuela,
"conquistando
espaços de
trabalho"

A Associação de Ergonomistas da
Venezuela (ASOVERG), completou sete
anos de ter sido criada e registrada no
Registro Público do Município Libertador
do Distrito Capital. É neste ano de
pandemia que nosso trabalho deu os
primeiros
frutos;
com
a
nossa
incorporação à Comissão Presidencial
para a prevenção, cuidado e controle da
COVID-19.
Nela temos trabalhado, em conjunto com
trabalhadores
e
empregadores,
o
protocolo de biossegurança de retorno
seguro ao trabalho baseado na Lei
Orgânica de Prevenção, Condições e
Ambiente de Trabalho em vigor.

Rafael E. González
Ergonomista Ocupacional
Doutor em Ergonomia e
Neurociência do Trabalho.
Presidente da Associação de
Ergonomistas da Venezuela.

ASOERGVE

Esta proposta, em seu princípio, visa a
proteção do Setor formal e do Setor
Informal
(público
e
privado),
especificando as respectivas diretrizes.
Bem como a sua implementação nos
centros de trabalho, considerando os
princípios da ergonomia e da própria
atividade de trabalho.
Para proteger o pessoal de saúde, no mês
de maio de 2020, o ASOERGV, propôs um
guia de procedimentos para a proteção
do pessoal de saúde durante a pandemia
de Covid-19.

Este
documento
descreve
as
responsabilidades do pessoal em
funções de gestão, o Comitê de Saúde
e
Segurança
Ocupacional,
os
Delegados de Prevenção, bem como as
características dos equipamentos de
proteção individual que esse pessoal
de saúde deve utilizar.
Os cuidados a serem considerados
durante a transferência e mobilização
do pessoal de saúde também são
explicados em três eixos centrais, o
segundo aborda a questão do uso de
equipamentos de proteção individual e
o terceiro detalha os procedimentos
que devem ser seguidos, na chegada,
durante e no sair do centro de saúde,
bem como na saída e chegada à sua
residência.
A base da elaboração foram as
recomendações
gerais
de
biossegurança
emitidas
pela
Organização Mundial da Saúde, OMS e
pelo Ministério do Poder Popular para a
Saúde da Venezuela.

As recomendações, que fazem
parte deste guia, visam o extremo
cuidado diante de possíveis formas
de contágio. A ideia é proteger não
só o pessoal de saúde, mas
também o ambiente familiar e a
comunidade em geral.
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Recentemente,
participamos
do
desenvolvimento
de
um
procedimento de retorno seguro às
aulas
e
do
protocolo
de
biossegurança para as eleições
parlamentares, que devem ser
realizadas em 6 de dezembro deste
ano. Este procedimento considera:
• Controles de acesso às instalações
e instalações.
• Controle interno do fluxo de
pessoas
• Controle de acesso e volume de
pessoas
• Guia
de
proteção
para
funcionários, professores e alunos.
• Protocolo de atendimento às
pessoas afetadas pelo COVID-19.
Por fim, neste mês de outubro de
2020, o Ministério do Poder Popular
para
o
Trabalho
convidou
a
ASOERGV para acompanhá-los na
elaboração
das
normas
de
Ergonomia
e
Teletrabalho
ou
trabalho remoto; este último está
ausente do ordenamento jurídico
venezuelano. Para tanto, constituirei
um comitê técnico que revisará a
minuta preliminar da norma, todos
os setores relacionados à minuta
serão consultados publicamente,
comentários serão incorporados e a
norma sobre Teletrabalho será
entregue ao Diretor do Instituto
Nacional de Prevenção e Saúde e
Segurança Ocupacional. (INPSASEL),
para
seu
estudo
e
posterior
aprovação.

30

Esboço, projeto:

Doutorado
em Ergonomia para
a América Latina

Karen Lange Morales, PhD
Professor Associado da Universidade
Nacional da Colômbia
Comitê de Padrões e Educação
Profissional SCE
Designer industrial
Especialista em Promoção da Saúde e
Desenvolvimento Humano
Doutor em Saúde Pública

A Universidad del Valle e a Universidad
Nacional
de
Colombia
estão
trabalhando juntas para criar um
Doutorado em Ergonomia. O projeto
reúne os esforços de duas das mais
importantes universidades públicas da
Colômbia, buscando a criação de um
programa sustentável que responda às
necessidades atuais e futuras de
treinamento de alto nível e pesquisa
em ergonomia na Colômbia e na
América Latina. Em junho deste ano,
foi feita uma apresentação do projeto
às autoridades e delegados da
International Ergonomics Association
(IEA), bem como aos presidentes das
sociedades
e
associações
de
ergonomia
integrantes
da
União
Latino-Americana
de
Ergonomia
(Ulaergo)
.
Nesta
reunião,
os
participantes manifestaram a sua
aprovação à iniciativa e ratificaram a
sua vontade de colaborar como
sociedades científicas especializadas.
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A proposta visa o desenvolvimento de
uma
ergonomia
que
inclua
e
transcenda
sua
definição
atual,
contribuindo para sua inserção das
práticas cotidianas às políticas públicas
e regulamentações. O objetivo é formar
pesquisadores com visão holística,
sistêmica, inclusiva, social e ambiental,
capazes de propor e desenvolver
pesquisas de alto nível que contribuam
tanto para otimizar o desempenho dos
sistemas quanto para proteger e
melhorar o bem-estar das pessoas e do
mundo em todas as escalas, para
contribuir para o desenvolvimento da
disciplina e da profissão, promovendo a
inter
e
transdisciplinaridade
na
abordagem dos problemas teóricos e
práticos,
no
reconhecimento
da
diversidade local, regional e global.
Além disso, o projeto privilegia o
público sobre o privado e se orienta
para abordar realidades e solucionar
problemas vividos nos países latinoamericanos.
Uma vez que o programa seja aprovado
pelas universidades e autoridades
educacionais correspondentes, ele será
aberto a profissionais das áreas de
humanas, ciências médicas, ciências da
saúde,
engenharia/
tecnologia,
ciências
agrícolas,

ciências sociais, ciências naturais e,
em geral, a todos os profissionais
com formação pós-graduada ou
experiência
de
investigação
relacionada com a compreensão e
intervenção nas interacções entre
humanos e outros elementos de um
sistema, que aplicam os princípios
teóricos, dados e métodos de
design, a fim de contribuir tanto
para o bem-estar e para a boa vida
quanto
para
o
desempenho
sustentável dos sistemas. Após
completar os quatro anos em que o
programa é proposto, o graduado
terá capacidades investigativas em
múltiplos cenários de atuação,
integrando uma perspectiva crítica,
sistêmica e socioambiental para
promover ou fazer parte de grupos
de pesquisa para a gestão e
desenvolvimento do conhecimento e
conhecimento, propondo soluções
situadas e inovadoras no campo das
suas
competências,
liderando
processos que, através da aplicação
dos
conhecimentos
adquiridos,
melhorem o bem-estar, a qualidade
de vida e o bem viver, e contribuam
para a construção de políticas
públicas
que
promovam
regulamentos, programas, planos e
ações que fortaleçam a adequação
dos sistemas sociotécnicos.

Agradecimentos especiais ao Sr. Cleber Francato e Eliú Felgueras por sua
colaboração na tradução deste boletim para o português.
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Próximos eventos
da Ergonomia
Latino-americana!
México:

Colombia:

Colombia:

Argentina:
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Uruguay:

Brasil:

Se você quiser saber mais:
Confira o outdoor do evento no www.ulergo.com
Descubra também sobre o próximo
Congresso Mundial de Ergonomia

Mapa da América do Sul, 1950
Gonzalo Fonseca (1922-1997)
Artista Plástico Uruguaio

