
 
 

Applied Ergonomics Conference em Louisville, Kentucky, EUA em 2020 

 
A 23ª conferência anual de ergonomia aplicada, a Applied Ergonomics Conference (AEC está programada para 
acontecer entre 16 a 29 de março de 2020 no Kentucky International Convention Center, em Louisville, 
Kentucky, EUA.   

 
A Applied Ergonomics Conference (AEC) é uma das maiores e mais notáveis conferências em ergonomia dos 
Estados Unidos. Palestrantes e profissionais de ergonomia dividem experiências reais e soluções práticas para 
problemas comuns. Esta conferência proporciona informações abrangentes e de amplo espectro para todos os 
profissionais. 

 
A conferência também proporciona: 
 

▪ Um meio para que empresas do mundo todo obtenham reconhecimento de suas experiências e sucessos na 
área de Ergonomia assim como soluções e práticas de custo efetivo.  

▪ Uma oportunidade para profissionais de diferentes especialidades de discutir problemas ergonômicos de 
causas, efeitos e soluções similares. 

▪ Uma oportunidade de dividir idéias entre organizações não similares.    
▪ Um local de encontro para profissionais de empresas que possuem diversas locações e filiais. Uma 

oportunidade para grupos de profissionais de se encontrarem enquanto participam de sessões de educação 
contínua. 

▪ Uma excelente oportunidade de contato entre profissionais de organizações similares facilitando uma troca 
informal de idéias. 

▪ Um meio para conversar e contatar os principais especialistas no assunto. 
▪ Competição saudável e compartilhamento de idéias dentro de sua organização quando esta estiver 

participando da competição Ergo Cup. 
▪ Um local para obter educação contínua muitas vezes requerida por organizações profissionais para 

renovação de licença.  
▪ Discussões informais e mesas redondas onde pessoas com interesses similares podem se encontrar e com 

um facilitador discutir tópicos de interesse comuns, compartilhando o que cada participante faz ou gostaria 
de fazer em sua empresa.  

▪ Uma oportunidade para novos palestrantes de ganharem confiança e aprimorarem técnicas de 
apresentação, especialmente estudantes de pós-graduação. 

▪ Uma oportunidade de nomear um profissional ou um estudante para os Prêmios Anuais de Criatividade em 
Ergonomia.  Um prêmio monetário é oferecido em cada categoria. 

▪ Um meio para estudantes e profissionais à procura de uma nova posição contatarem empresas. 
 
Para informações adicionais, por favor visite o website da Applied Ergonomics Conference:  
www.appliedergoconference.org 

http://www.appliedergoconference.org/
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