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CARGA HORÁRIA
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2  HORAS-AULA

CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 HORAS

DOCENTE RESPONSÁVEL:

EMENTA

1. Psicologia aplicada à administração; 2. Fundamentos do comportamento humano; 3. Formação de grupos e equipes de trabalho; 4.

Motivação; 5. Liderança; 6. Comunicação; 7. Qualidade de vida e saúde mental no trabalho; 8. Ética profissional.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR
(Geral e Específicos)

Geral:

Capacitar o aluno a uti l izar os conhecimentos da Psicologia do Trabalho na sua prática profissional, a fim de aprimorar suas e

habil idades sociais e melhorar desempenho geral no ambiente de trabalho.

Específicos:

- Reconhecer a importância de se estudar a psicologia aplicada a administração, sensibil izando para um posicionamento crítico e

reflexivo do papel do indivíduo numa sociedade voltada para o mundo do trabalho.

- Compreender os fundamentos e processos básicos do comportamento humano no contexto organizacional;

- Desenvolver as habil idades sociais de forma a contribuir para a humanização no trabalho;

- Proporcionar aos alunos a identificação de seus próprios comportamentos e reflexão do seu trabalho a nível pessoal e grupal,

ampliando a compreensão do comportamento humano dentro de padrões éticos.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Psicologia aplicada a administração

Comportamento organizacional

Visão sistêmica das organizações

A psicologia e as relações interpessoais



2. Fundamentos do comportamento humano

Personalidade

Funções mentais superiores: sensação, percepção, atenção, memória, l inguagem e pensamento

Emoções e inteligência emocional 1.3.4 Continuidade em intervalos

1.3.5 Teorema do valor intermediário

Compreensão pessoal e do outro

3. Formação de Grupos e Equipes de trabalho

Conceitos e características

Tipos

Cooperação versus competição

Equipes de alto desempenho

4. Motivação

Conceitos

Teorias

Aplicações da motivação no trabalho

5. Liderança

Conceitos

Principais Teorias da Liderança

Liderança e Administração de conflitos

Perfi l  atual do l íder

6. Comunicação

Conceito

Principais funções da comunicação

Comunicação organizacional e suas barreiras

Saber ouvir

Comunicação interpessoal no trabalho

7. Qualidade de Vida e Saúde Mental no Trabalho

A influência das relações humanas nas condições de saúde e trabalho

Doenças relacionadas ao trabalho: estresse, LER/DORT, doenças psicossomáticas

QVT (Qualidade de Vida no Trabalho)

Saúde mental e trabalho

8. Ética Profissional

Conceito e importância

Valores éticos e codigo de ética profissional

A ética das organizações

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas, Oficinas de trabalho, Seminários, Palestras, Estudos de caso, Estudos de Grupo, Leitura e análise de textos, Técnicas

vivenciais de dinâmicas de grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro
[ ] Projetor
[ ] Vídeos/DVDs
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[ ] Equipamento de Som
[ ] Laboratório
[ ] Softwares²
[X] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

Participação do aluno nas atividades dentro de sala de aula;

Presença e participação nas atividades de grupo;

Trabalhos individuais, escritos, quando necessário.

Trabalhos em grupo, e sua apresentação em sala de aula ou não (texto, multimídia, música, fotografia, teatro, etc.);



ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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OBSERVAÇÕES
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente

curricular)

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , des de que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especi fi car qua is  softwares  serão traba lhados  em s a la  de aula .

3 Nesse ítem o professor pode especi fi car outras  formas  de recursos  uti l i zadas  que não es tejam ci tada .

4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações do Art. 10, Incisos I, II,

III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de DisciplinaPlano de Disciplina .

5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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