AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NOS SETORES
DA UNIUV
Marlon Allan Breginski1
Professora Orientadora: Hermine Luiza Schreiner2
Professora Coorientadora: Cláudia Morgane dos Santos Cuzma3
Modalidade de apresentação: Exposição oral via Google Meet
RESUMO
A presente pesquisa é um estudo focado na área de segurança e higiene
ocupacional, algo de grande relevância dentro da gestão de empresas e
organizações, pois além de proporcionar saúde segurança e bem-estar de seus
colaboradores, ainda garante uma maior produtividade por parte deles. Modelos
de gestão engajados na busca de qualidade de vida de seus profissionais vêm
sendo implantados, a cada dia mais, dentro das organizações, tendo em vista a
importância do assunto, tanto na esfera organizacional quanto no impacto na
saúde e qualidade de vida de todos os indivíduos envolvidos. O objetivo desta
pesquisa é analisar os postos de trabalho nos setores da UNIUV, reconhecendo
riscos à saúde e à segurança de seus colaboradores e, com isso, propor
melhorias que tornem estes ambientes mais saudáveis e produtivos, e garantam
uma melhor qualidade de vida para seus servidores. A metodologia adotada nesta
pesquisa, será realizada por meio de observações nos setores da UNIUV,
analisando os ambientes de trabalho, móveis e equipamentos, além da aplicação
de questionários a seus colaboradores, e a realização de medições de
temperatura, umidade e luminosidade. Os aparelhos a serem utilizados serão um
termo higrômetro, para medir a temperatura e umidade relativa do ar, e o
luxímetro, para medir a luminância dos ambientes laborais. O resultado esperado
dentro desta pesquisa é angariar dados que proporcionem uma real visão do grau
de saúde e segurança nos setores da UNIUV, construindo um diagnóstico e
adotando um plano de ação a médio e longo prazo. Com tudo isto, pode-se notar
a importância da pesquisa de um assunto bem contemporâneo, como a
ergonomia dentro das organizações, bem como nas instituições de ensino, como
é o caso da UNIUV, pois um ambiente laboral seguro e saudável traz consigo
resultados positivos, como maior produtividade e qualidade de vida de seus
colaboradores.
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