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PLANO DE ENSINO 

 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia      Semestre: 2018.2 Turma: 7319 
Disciplina: 5607 – Habilidades interpessoais            Horas/aula semanais: 4 Horário: 413:304 
Professora: Andrea Valéria Steil, Dra.       E-mail: andreasteil@egc.ufsc.br 
Estagiária de docência: Luciana Schmidt, Dra.                 E-mail: schmidt.luciana@gmail.com 
Atendimento aos alunos: será realizado ao final das aulas e por meio de agendamento prévio. 
 
II. EMENTA 

Competência  técnica e competência interpessoal. Processos de Comunicação. Processos motivacionais. Processos 
de liderança. Facilitação do trabalho em equipe. Resolução de problemas. 
 
III. OBJETIVOS DE ENSINO 
1. Compreender a diferença entre competência técnica e competência interpessoal para a atuação profissional. 
2. Demonstrar comportamentos específicos associados às habilidades de comunicação e de trabalho em equipe. 
3. Instrumentalizar para a ação com vistas ao desenvolvimento da competência interpessoal pessoal e de outras 

pessoas. 
 
IV. TEMAS DE ESTUDO 

Competência técnica e competência interpessoal. Processos de Comunicação (envio de mensagens 
interpessoais; identificação de mensagens não verbais; feedback; apresentação pessoal em público). Trabalho 
em equipe (facilitação do trabalho em equipe).  
 
 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 
 

Aula Data Atividades 

1 01/08 
Apresentação da disciplina. Troca de expectativas e realização de contrato de 
trabalho com o grupo. Habilidades técnicas e habilidades interpessoais 
 

2 08/08 Comunicação: Envio de mensagens interpessoais 

3 15/08 Comunicação: Identificação de mensagens não verbais 

4 22/08 Comunicação: feedback 

5 
 
 

29/08 Comunicação: feedback 

6 05/09 Estabelecimento de metas (para si e para outras pessoas) 

7 12/09 Persuasão 
 

8 19/09 
Semana da psicologia – suspensão das aulas, de acordo com o calendário do curso 
de graduação em Psicologia 2018/2 
 

9 26/09 Atividades dirigidas extra classe 

10 03/10   Resolução de conflitos 

11 10/10 Facilitação do trabalho em equipe. Avaliação discente (1ª etapa) 

12 17/10   Facilitação do trabalho em equipe. Avaliação discente (2ª etapa) 
 
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
 



2 

 

13 24/10   Gerenciamento da diversidade cultural 

14 31/10 Falar em público 

 
 15 07/11 Falar em público 

16 14/11   Atividade integradora dos conteúdos  

 17 21/11  Interação com profissionais sobre as temáticas da disciplina 

18 28/11 
Nova avaliação para alunos com frequência suficiente e média de notas de avaliação do 
semestre entre 3,0 (três) e 5,9 (cinco vírgula nove). 

 

VI.  MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

1) Aulas expositivas/dialogadas – discussão de conceitos e experiências práticas; 
2) Observação de comportamentos relacionados às habilidades estudadas; 
3) Exercícios práticos em grupo; 
4) Troca de experiências com psicólogos(as) inseridos(as) no mercado de trabalho sobre as temáticas estudadas. 
 
VII. AVALIAÇÃO 

Serão utilizadas as seguintes verificações de aprendizagem: 
1) Engajamento nas atividades em sala de aula.  
2) Realização de atividades extraclasse solicitadas. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) Sobre o andamento das aulas: 

a) Manter os celulares desligados no decorrer das aulas; 
b) Cuidar uns dos outros do processo de aprendizagem (ouvindo, debatendo, sugerindo, instigando reflexões 

sobre as temáticas discutidas...); 
c) Cumprir o contrato estabelecido pela turma no primeiro dia de aula. 

 
 
VIII. NOVA AVALIAÇÃO 

Conforme previsto no artigo 70, parágrafo 2° da Resolução 017/Cun/97, a qual dispõe sobre o Regulamento dos 
Cursos de Graduação da UFSC, terá direito a uma nova avaliação, no final do semestre, o aluno com freqüência 
suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco), exceto 
nas disciplinas que envolvam Estágio Curricular, Prática de Ensino e Trabalho de Conclusão do Curso ou 
equivalente, ou disciplinas de caráter prático que envolvam  atividades de laboratório ou clínica definidas pelo 
Departamento e homologados pelo Colegiado de Curso, para as quais a possibilidade de nova avaliação ficará a 
critério do respectivo Colegiado do Curso. A nota final do aluno considerando a nova avaliação, de acordo com 
Artigo 71, parágrafo 3o, será calculada através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais 
e a nota obtida na Nova Avaliação. 
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