ESCOLA DE ENGENHARIA – UFMG
Departamento de Engenharia de Produção

Projeto:
Gestão do Conhecimento Tácito
Capitalização da Experiência e Otimização de Resultados em Projetos Industriais

Seleção de pesquisador assistente
BOLSA FAPEMIG BDTI- Nível III
RESUMO DO PROJETO
Este Projeto de Pesquisa é uma inovação na área de gestão do conhecimento. Ele aborda a gestão do
conhecimento tácito, que resiste às abordagens convencionais de formalização do saber prático profissional.
Apoia-se em um quadro teórico inovador da sociologia do conhecimento e da análise da atividade e propõe
desenvolver metodologias a partir de estudos de caso, utilizando a estratégia de pesquisa-ação associada a
observações etnográficas. Seu objetivo geral é desenvolver um modelo para se gerir o conhecimento tácito
em uma planta industrial, de modo a capitalizar a experiência dos experts e otimizar os processos produtivos,
de treinamento e de planejamento de novos projetos industriais, contribuindo para aumento da
confiabilidade operacional (produção, qualidade e segurança).
OBJETIVOS
Dentro do objetivo geral deste projeto, o bolsista assistente atuará na pesquisa de campo e análise da
experiência da equipe de profissionais, que possibilita a prevenção de acidentes do trabalho e incidentes
operacionais.
REQUISITOS
1. Curso de Graduação
2. Experiência em pesquisas qualitativas, preferencialmente envolvendo análise do trabalho e pesquisa
de campo em empresas nas áreas de ergonomia, psicologia do trabalho ou ciências sociais aplicadas.
3. A FAPEMIG exige dedicação integral e a pesquisa de campo será realizada em Ourilândia do Norte,
Pará, sendo previstas viagens de 11 dias por mês (saída em uma segunda-feira e retorno na sexta-feira
da outra semana), com os custos de transporte, hospedagem e alimentação cobertos pelo projeto.
DURAÇÃO: 01/03/2013

a

31/01/2015

VALOR: R$ 1.521,30 ( + diárias para pesquisa de campo)
Interessado(a)s devem enviar CV (modelo LATTES), Histórico Escolar e Carta de Motivação para o email
frapalima@gmail.com até o dia 22 de fevereiro de 2013. Os candidatos selecionados após análise do currículo
serão entrevistados no dia 25 de fevereiro de 2013, entre 16h00 e 20h00, no Laboratório de Ergonomia, sala
3201, Escola de Engenharia (Bloco II) Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha- 31.270-901 - Belo
Horizonte – Minas Gerais. Os arquivos devem ser identificados começando com [nome_sobrenome_CV ou
_Historico ou _Motivacao]. O assunto da mensagem deve ser “seleção BDTI gestaodotacito”.
Detalhes sobre o projeto estão no site www.gestaodotacito.com.br

