
                                                                              
 

PPrrááttiiccaass  ppoossttuurraaiiss  ppoossiittiivvaass  ––  EErrggoonnoommiiaa  nnoo  

eessppaaççoo  ddee  ttrraabbaallhhoo    

  
Formação continuada para servidores (as) em situação de 

readaptação funcional 
 

 

Contribuir para a valorização e desenvolvimento postural e ergonômico na ação 

nas Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino, investindo na qualidade 

de saúde dos profissionais em situação de readaptação funcional, ampliando e 

potencializando as demandas e perspectivas de atuação deste profissional no 

ambiente de trabalho e oportunizando consciência corporal. 

 

 

Ministrante   
Grazielle Muniz Gobetti – Fisioterapeuta  

 

Conteúdo Programático: 

 
Tema 1: O que é Ergonomia? Definição; Ergonomia de conscientização; Como  

a Ergonomia pode ajudar o ambiente de trabalho; Como aplicar a Ergonomia na 

prática? 

Tema 2: Consciência corporal, Definição; Como influencia do dia a dia; Como 

aumentar a consciência corporal, coordenação e equilíbrio. 

Tema 3: Como ouso de eletrônicos influencia na postura? Fisiologia da coluna;  

Consequências da má postura; Técnicas de alongamento e mobilização articular. 

Tema 4: Trabalhando corpo e mente; O que é Pilates?; Indicações e 

contraindicações; Aula experimental Pilates Solo.   

  

Importante 
Indicamos o uso de roupas leves e confortáveis.  

 

Datas 
Dias 19 e 26 de Outubro e 09 e 16 de Novembro de 2017 

 

Horário e Local 
O curso será ministrado no período vespertino das 13h30min às 16h30min,  no 

Centro de Educação Continuada – Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – 

Florianópolis. 

 

Público Alvo 
Servidores em situação de readaptação funcional da Secretaria Municipal de 

Educação e Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

 

Seleção e Vagas 
Serão ofertadas 2 0 (vinte) vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Cada 

unidade educativa só poderá encaminhar um servidor por oficina. Havendo 

disponibilidades de Vagas será admitido mais de um servidor por Unidade 

Educativa. Inscrições que não atendam os critérios do público alvo (servidores em 

situação de readaptação) e de seleção serão indeferidas. 
 

Carga horária 
Para o (a) servidor (a) com 100% de frequência, será emitido certificado de 12 

(doze) horas. 
Destacamos a importância da presença de todos desde o primeiro dia de formação. 

 

Inscrições 
A partir das 8 horas do dia 9 de outubro de 2017, no site 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ 

no banner Formação Permanente.  
 

 

 

CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS 
Gerência de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho 

Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis  
Telefones (48) 32120905 e 32120928 
e-mail: degoad@sme.pmf.sc.gov.br 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

