
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
A era contemporânea; Trabalho e contextos produtivos na contemporaneidade; Trabalho e           
construção identitária do sujeito contemporâneo; Interfaces contemporaneidade, trabalho e         
identidade. 
 
III. OBJETIVOS  

Ao final do semestre o estudante deverá ser capaz de: 
A – Objetivo Geral: 
 

Capacitar os acadêmicos a compreenderem a centralidade do trabalho na sociabilidade           
humana e na sua relação com a constituição da identidade na contemporaneidade. 
 
B - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Evidenciar a centralidade do trabalho na sociabilidade humana e em sua relação            

com a constituição da identidade na contemporaneidade. 
- Caracterizar as vivências e percepções sobre o trabalho nas diferentes etapas da            

vida. 
- Identificar as formas distintas de sentidos do trabalho de acordo com as experiências             

de pertencimento de classe, gênero, idade e cor; 
- Relacionar o significado e os sentidos do trabalho com o processo de construção das               
identidades; 
- Conhecer os novos modelos de desenvolvimento de carreira na contemporaneidade; 
- Refletir sobre a atuação do psicólogo frente aos desafios da relação entre trabalho e               
contemporaneidade. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
- Centralidade da categoria trabalho na sociabilidade humana 
-Mundo do trabalho 
-Trabalho na contemporaneidade 
- Trabalho Decente 
- Formação da identidade no e pelo trabalho; 
-Significado e Sentidos do Trabalho 
-Sentidos e Representação Social do Trabalho ao longo do ciclo da vida. 
- Desenvolvimento de carreira na contemporaneidade;  
- Atuação do psicólogo frente aos desafios da relação entre trabalho e contemporaneidade. 
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