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14.24. RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Relações Humanas no Trabalho 

Curso: Técnico em Transporte Aquáviario 

Série/Período: 3º semestre 

Carga Horária: 67 horas (80 h.a.) Teóricas: 80 h.a. Práticas: 0 
Docente Responsável: Cláudia Luciene de Melo Silva 

 
EMENTA 

 
Estudo das relações interpessoais em uma perspectiva psicossocial. Abordagem dos vários aspectos 
da personalidade, percepção, comunicação, processos de grupo nas organizações e instituições 
marítimas e portuárias. Inteligência emocional e habilidades sociais no trabalho em equipe. Os 
aspectos inter/intrapessoal na busca do entendimento do relacionamento humano, objetivando a 
eficiência interpessoal e aprimoramento do desempenho profissional. Qualidade de Vida no Trabalho 
e a promoção de um ambiente psicológico propício a realização deste. Ética, Cidadania e 
Responsabilidades Sociais na atuação profissional. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
Pomover o reconhecimento da importância do estudo sobre às Relações Humanas no Trabalho, 
enquanto aspecto essencial à qualificação profissional e desenvolvimento pessoal, sensibilizando o 
cursista para um posicionamento crítico e reflexivo do papel do indivíduo numa sociedade voltada 
para o mundo do trabalho. 

 
Específicos 

 
• Classificar as habilidades sociais de comunicação, automonitoria, trabalho, civilidade, empatia, 

assertividade e expressão de sentimento positivo e como desenvolvê-las; 
• Refletir sobre a qualidade de vida no trabalho e sobre uma atuação ética no percurso de formação 

e atuação profissional; 
• Descrever a importância da percepção e do respeito às diferenças pessoais, culturais, entre 

outras, nas relações interpessoais no ambiente de trabalho; 
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• Identificar os aspectos motivacionais implícitos na atuação profissional e de como estes interferem 
na produção e na saúde física e mental; 

• Pontuar os resultados do trabalho em equipe, profissionalmente e individualmente, assim como, a 
relevância dada a este no ambiente organizacional; 

• Verificar os estudos sobre a Inteligência emocional e aprender a identificar as emoções e a melhor 
forma de expressá-las; 

• Refeltir sobre liderança e sua importância para o trabalho em equipe. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 
 

1. Relações Humanas no Trabalho 
• Percepção Social; 
• Relacionamento inter/intrapessoal 
• Competência Interpessoal 
• Importância dos Grupos e Trabalho em equipe 
• A Teoria das Habilidades Sociais: considerações gerais 
• Hablidades sociais e o trabalho em equipe. 

 
2. Inteligência Emocional 
• Inteligência e suas variedades 
• Emoções: conceito, componentes, tipos 
• Conceito e bases da Inteligência Emocional 
• A inteligência emocional como competência profissional 

 
3. Comunicação 
• Vivendo em sociedade, através da comunicação 
• Os elementos básicos da comunicação 
• Barreiras específicas na comunicação organizacional 
• Comunicação Não Violenta 
• Técnicas de comunicação 

 

Unidade II 
 

4. Liderança 
• A liderança no contexto organizacional 
• Exercício da liderança no mundo do trabalho 
• Administração de conflitos 
• As lideranças, chefias, suas características de personalidade e dos grupos 
• Problemas de liderança 

 
5. Motivação 
• Teorias da motivação 
• A automotivação 
• Liderança e motivação 

 
Unidade III 

 
6. Ética e Responsabilidade Social 
• Conceito de ética e moral 
• Noções básicas de ética 
• A ética nas organizações 
• Responsabilidade social e cidadania 



118  

 
7. Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 
• Saúde e Trabalho 
• Qualidade de Vida no Trabalho 
• Estresse e Psicopatologias relacionadas ao mundo do trabalho 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, slides, músicas, 
outros), leitura e discussão de textos, estudos dirigidos, seminários, pesquisa. 

 
Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão realizadas aulas de vivências através de 
técnicas de dinâmicas de grupos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a assiduidade, pontualidade, 
responsabilidade, participação, envolvimento com a disciplina. 
Haverá avaliação através de exercícios indivíduais e/ou em grupos, apresentação de seminários, 
pesquisa e participação nas aulas práticas (Vivência em grupo). 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos didáticos: 

 
• Televisão 
• Computador 
• Internet, vídeos, filmes. 
• Projetor 
• Textos com o fundamento teórico e legal. 
• Livros 
• Materiais diversos: lápis de cor, régua, tesouras, revistas, cola, outros. 
• Caixa de som 
• Sala de aula regular e adaptada para realização das vivências das dinâmicas de grupos. 
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