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1. INTRODUÇÃO
1a. De acordo com os padrões de elegibilidade do Organismo Certificador do
Ergonomista Brasileiro | OCEB, o Sistema de Certificação do
Ergonomista Brasileiro | SisCEB visa que somente sejam elegíveis para
certificação os portadores de diplomas em Ergonomia ou formação
conexa conforme as Normas ERG BR 1003 [item 4.1] e ERG BR 2004 [item
1 | 1b].
No entanto, considera-se que muitas pessoas que não reúnem condições de
elegibilidade para a certificação por remissão postulada, ainda assim possam
ter amealhado competência para certificação nesta disciplina.
Assim, todos aqueles que se submeterem ao processo de certificação regular
deverão prestar o Exame Nacional de Certificação de Competências em
Ergonomia | ENERGO que será realizado inicialmente em dois regimes:
efetivo e transitório.

1b. O ENERGO em regime efetivo passa a integrar o conteúdo dos cursos de
formação acreditados pelo OCEB, sob a responsabilidade dos coordenadores e
sob a supervisão da ABERGO.

1c. Para efeitos de certificação, consideram-se portadores de diplomas em
Ergonomia o doutor ou mestre que tenha defendido uma tese e/ou
dissertação com tema em ergonomia.

2. CONTEÚDOS
2a. O ENERGO tem como conteúdos o disposto na Norma ERG BR 1001 |
Competências Essenciais para os Ergonomistas Certificados.

2b. No regime transitório o OCEB organizará o ENERGO preferencialmente em
um congresso vinculado à ABERGO.
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2c.

Os cursos de formação em ergonomia acreditados pelo SisCEB, conforme a
Norma ERG BR 1003 | Padrões para a acreditação de Programas de PósGraduação Lato Sensu [Especializações] em Ergonomia, poderão organizar
exames de competências, desde que o mesmo seja homologado previamente
pelo OCEB.

2d. Em quaisquer dos casos estabelece-se uma faixa não inferior a 440 horas
entre a carga horária mínima dos cursos [360 horas-aula] e as atividades
práticas de campo [80 horas].

3. ESTRUTURA
3a. O ENERGO deverá constar de questões discursivas e objetivas separadas em
duas partes, a saber:
i)

Tronco comum, envolvendo os Fundamentos, a Profissão e Metodologias e

ii) Troncos específicos, envolvendo os campos de Saúde|Fatores Humanos,
Organização|Gestão e Recomendações|Projeto.

3b. Os candidatos deverão obter nota mínima de 7,0 (sete) no tronco comum e
aprovação em, ao menos, um dos campos do tronco específico.

3c. Nos campos em que não for obtida a certificação, os candidatos poderão
reinscrever-se para a obtenção de grau nos conteúdos específicos em que não
atingiram a avaliação mínima em, no máximo, um ano ou até o próximo
ENERGO, ou o que ocorrer primeiro.

3d. A preparação do ENERGO para o regime transitório, bem como a
homologação das propostas de exame feitas pelos cursos acreditados fica a
cargo do comitê de competências do OCEB.
i)

a supervisão dos trabalhos caberá a um delegado da ABERGO para este fim;

ii)

O OCEB poderá propor modificações e adicionamentos aos exames
preparados pelos cursos acreditados.
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iii)

Por determinação do Comitê Técnico de Certificação, em regime transitório
até o II Fórum de Certificação do Ergonomista Brasileiro, poderão se
candidatar a certificação regular todos aqueles que houverem concluído um
Curso de Especialização em Ergonomia que atenda a Resolução do Conselho
Nacional de Educação [ERG BR 1004]. Para isto deverão apresentar o diploma
ou certificado de conclusão de curso.

4. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão objeto de deliberação pelo OCEB nos termos da ERG
BR 1000 | Competências Essenciais para os Ergonomistas Certificados.
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