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Conceber para situações singulares: 
plasticidade e concepção de plataformas offshore | Mateus Abraçado 
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*Receba o link ao se inscrever AQUI
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Ergonomia e Concepção

Conferência [9h]

Pascal Béguin
*Receba o link ao se inscrever AQUI  |  ** Haverá tradução simultânea através do ZOOM
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Ergonomia e Fatores Humanos nos projetos da Indústria 
de Óleo e Gás 

Seminário de Pesquisa - parte 1   [14h às 17h]

14h - Transferência de conhecimento em equipes de suporte onshore na indústria de Óleo e Gás 
           Offshore | Raquel Faraco
15h - A comunicação operacional via SCR: um problema ou um sintoma? | Fernando Matheus
16h - A prática da ergonomia em projetos de concepção: o caso dos projetos básico e de 
           detalhamento de plataformas de petróleo  | Camila Marins

*Receba o link ao se inscrever AQUI
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A simulação como recurso para a participação dos operadores no processo de projeto: o caso
do projeto de um centro de operações integradas na indústria do petróleo | Barbara Oggioni
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Ergonomia e Fatores Humanos nos projetos da Indústria 
de Óleo e Gás 

Seminário de Pesquisa - parte 2   [14h às 17h]

14h - Conceber o trabalho: o desafio da ergonomia | Pascal Béguin (Haverá tradução simultânea 
           através do link (ZOOM)
15h - Inovações tecnológicas como suporte à atividade de trabalho em FPSOs | Bruno Porto
16h - A integração da atividade de operação na concepção das telas dos sistemas de controle  |  
           Anderson Lima
*Receba o link ao se inscrever AQUI
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Desenvolvimento Territorial e Empreendedorismo
Seminário [9h]

Pascal Béguin & Roberto Bartholo
*Receba o link ao se inscrever AQUI  |  ** Haverá tradução simultânea através do ZOOM
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https://www.sympla.com.br/conferencia-ergonomia-e-concepcao__1856725?token=dad80d49bb55e79da123aa692b2e0841
https://www.sympla.com.br/seminario-de-pesquisa-ergonomia-e-fatores-humanos-nos-projetos-da-industria-de-oleo-e-gas---parte-i__1856702?token=a1d5a58777df94e2ae6d765d1bf6cbf8
https://www.sympla.com.br/defesa-de-tese---barbara-oggioni__1856885?token=b8aa2a8ee3ea1cfc5f05ea9f6923ae1b
https://www.sympla.com.br/seminario-de-pesquisa-ergonomia-e-fatores-humanos-nos-projetos-da-industria-de-oleo-e-gas--parte-ii__1856738?token=e1fc19fb7a5210d69db4484efae6bfab
https://www.sympla.com.br/seminario-desenvolvimento-territorial-e-empreendedorismo__1849601?token=95a9c4368e2399e6f2c3e4e4c331af99
https://www.sympla.com.br/seminario-desenvolvimento-territorial-e-empreendedorismo__1849601?token=95a9c4368e2399e6f2c3e4e4c331af99

