
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES HUMANAS NO 

TRABALHO  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 2º  

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: RACHEL COSTA RAMALHO VASCONCELOS 

EMENTA 

 Abordagem das relações interpessoais nas organizações, abrangendo 
tópicos referentes às organizações, no que tange ao tratamento da 
comunicação, motivação humana, cultura organizacional, mudança 
organizacional, gestão de conflitos e processo decisório. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Reconhecer a importância de se estudar Relações Humanas no 

Trabalho, sensibilizando para um posicionamento crítico e reflexivo do 
papel do indivíduo em uma sociedade voltada para o mundo do 
trabalho. 

 
Específicos 

 
 Capacitar o aluno a compreender a dinâmica do poder nas 

organizações e detectar sua influência 
 Introduzir noções referentes às aplicações práticas de técnicas para 

implantação do sistema de comunicação nas organizações 
 Introduzir conceitos básicos sobre grupos, levando o aluno a conhecer 

os diversos tipos de grupos e estilos gerenciais, liderança e chefia; 
 Capacitar o aluno a compreender o processo motivacional humano nas 

organizações 
 Capacitar o aluno para avaliar a dinâmica relacional-grupal: conflitos; 

negociações; tomada de decisões  
 Compreender a mudança e a cultura organizacional como aspectos 

relevantes no desenvolvimento das atividades das organizações 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  



 1 O processo administrativo: planejar; organizar; dirigir; e controlar 
 Organização formal e informal 
 Liderança e Chefia 
 Estilos gerenciais 
 Motivação humana 
 Comunicação nas organizações 
 Cultura Organizacional 
 Mudança Organizacional 
 Administração de Conflitos, Negociação e Processo Decisório  

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas expositivas; estudos de casos em grupos; debates; dinâmicas 
de     grupo, seminários orientados; avaliação de aprendizagem 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Freqüência comprovada do estudante, participação nas aulas, 
estudos de casos, respostas às dinâmicas de grupo e avaliação 
escrita 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

             Quadro branco, pincel, retro-projetor, pesquisas e vídeos 
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