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PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7142 - Consultoria em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho 
Horas/aula semanais: 2  Pré-requisitos: PSI7604 - Psicologia das Organizações 

 PSI 7605 - Teoria e Técnica dos Processos Grupais 
 
II. EMENTA 
Definição de consultoria. Distinção entre consultoria e outras formas de prestação de serviços. 
Distinção entre consultoria interna e consultoria externa. Diagnóstico organizacional para 
consultoria. Distinção entre demandas e necessidades da organização. Distinção entre enfoque em 
problemas específicos ou no sistema organizacional. Componentes básicos de um diagnóstico 
organizacional usando modelo da análise de sistemas comportamentais. Relações entre 
planejamento estratégico, gestão de processos e gestão do comportamento organizacional. 
Elaboração de projetos de intervenção organizacional. Procedimentos para avaliar resultados 
produzidos por meio de serviço de consultoria. 
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

     - Caracterizar o campo da consultoria em POT, diferenciando os objetivos da consultoria 
interna e externa, e de outras formas de prestação de serviços; 
- Caracterizar as etapas de uma consultoria, desde a realização do diagnóstico organizacional 
até a avaliação da efetividade da consultoria; 
- Planejar propostas de intervenção do psicólogo no âmbito da consultoria. 

 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
- Consultoria interna e externa; 
- Diagnóstico organizacional; 
- Instrumentos e técnicas de levantamento de dados da organização; 
- Avaliação da eficiência e da efetividade da consultoria; 
- Apresentação dos resultados à organização; 
- Estimativa de honorários e custos; 
- Plano de intervenção. 
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