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PLANO DE ENSINO 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia Semestre: 2018-2                Turma: 07319 

Disciplina: PSI 7143 - Comportamento Humano nas Organizações 

Horas/aula semanais: 4h/semana (72h)  Horário: 313304 

Professora: Valéria De Bettio Mattos                Email:valeria.mattos@ufsc.br 

Pré-requisitos: –------------                Oferta para os cursos: Psicologia 

 

 

II. EMENTA 
Mundo do Trabalho. Processos humanos nas organizações. Interação indivíduo x 

organização. Organização como contexto social. Planejamento. Recrutamento. Seleção. 

Integração de Pessoas. Rotatividade de Pessoal. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

em Organizações. Avaliação de Desempenho. Tópicos avançados em Gestão de Pessoas. 

 

 
III. TEMAS DE ESTUDO 
Panorama de Gestão de Pessoas (resgate histórico e conceitual); contrato psicológico; gestão 
estratégica em Gestão de Pessoas; Processos Básicos em Gestão de Pessoas (recrutamento, 
seleção, treinamento & desenvolvimento e avaliação de desempenho; Clima Organizacional e 
Saúde e Adoecimento no Trabalho. 
 

 
IV. OBJETIVOS 
 
Levar os estudantes a: 

▪ Aprofundar o entendimento sobre os processos de recursos humanos; 

▪ Relacionar os fundamentos teóricos com a prática;  

▪ Demonstrar e aplicar técnicas de gestão de pessoas; 

▪ Sensibilizar o acadêmico para a necessidade do auto-desenvolvimento; 

▪ Preparar o acadêmico para execução de suas atividades profissionais na área de 
recursos humanos e 
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▪ Despertar no acadêmico o raciocínio analítico-crítico relativo à gestão de 
pessoas.  

 
 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA  

Aula Data 
Atividades/Temas de 

estudo 
Materiais de referência 

1 31.7 

Apresentaça o da docente e dos 
discentes. 

Realizaça o de teste de 
sondagem  

Apresentaça o da disciplina e 
plano de ensino. 

 

-------- 

2   7.8 

Interaça o humana e gesta o 

(MOODLE) 

ZANELLI, José Carlos; SILVA, 
Narbal. A organização como 
um fenômeno socialmente 

construído. IN: _____. 
Interação humana e gestão: 
a construção psicossocial 

das organizações de 
trabalho. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2008. (p. 21-36) 

3 14.8 

Contrato psicolo gico 

(MOODLE) 

HOFFMANN, Maria Helena; 
DE RÉ, César Augusto 
Tejera; CRUZ, Roberto 

Moraes. Contrato 
Psicológico, Relações de 

Trabalho e Mudanças 
Organizacionais. IN: Revista 
de administração do CESUSC. 

N. 3, Jan./Jun. 2008 

4 21.8 

Resgate histo rico dos modelos 
de gesta o de pessoas 

(MOODLE) 

FISCHER, A. L. Um resgate 
conceitual e histórico dos 

modelos de gestão de 
pessoas. IN: Fleury, M. T. L. 

(Org.). As pessoas na 
organização. 1. ed. São 

Paulo: Gente, 2002. 
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5 28.8 

Recrutamento de Pessoas 

(XEROX) 

BICHUETTI, J. L. Da atração 
à retenção. IN: ________Gestão 

de Pessoas não é com o RH. 
São Paulo: Lafonte, 2016. 

Atividade: Atividade: Empresa 

de tendências indica quais serão 

as 20 profissões do futuro. 

Disponível em 

http://classificados.folha.uol.co

m.br/empregos/2013/09/1342

650-empresa-de-tendencias-

indica-quais-serao-as-20-

profissoes-do-futuro.shtml 

(Mostrar quadro Blanch) 

 

6 4.9 

Seleça o de Pessoas 

(MOODLE) 

GUSSO, Helder Lima. Ana lise do 
Cargo, Recrutamento e Seleça o: 
Manual Pra tico para aumentar a 
efica cia na contrataça o de 
profissionais. Curitiba: N1 
Tecnologia Comportamental, 
2015. 

7 11.9 

Treinamento de Pessoas 

(XEROX) 

SPECTOR, Paul E. Treinamento. 

In: __________. Psicologia nas 

organizações. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

8 18.9 SEMANA DA PSICOLOGIA ---------- 

9 25.9 

Avaliaça o de Desempenho 

(XEROX) 

MARRAS, J. P. Subsistema de 
avaliaça o de desempenho. IN: 
_________. Administraça o de 
Recursos Humanos : do 
operacional ao estrate gico. 14 
ed. Sa o Paulo: Saraiva, 2011. 

 

http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2013/09/1342650-empresa-de-tendencias-indica-quais-serao-as-20-profissoes-do-futuro.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2013/09/1342650-empresa-de-tendencias-indica-quais-serao-as-20-profissoes-do-futuro.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2013/09/1342650-empresa-de-tendencias-indica-quais-serao-as-20-profissoes-do-futuro.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2013/09/1342650-empresa-de-tendencias-indica-quais-serao-as-20-profissoes-do-futuro.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2013/09/1342650-empresa-de-tendencias-indica-quais-serao-as-20-profissoes-do-futuro.shtml
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10 2.10 

Apresentaça o dos Estudos 
Dirigidos (Avaliação 1) -------- 

11 9.10 
AVALIAÇÃO DISCENTE 

---------- 

12 16.10 

Orientaça o do Trabalho Final 

(Grupos 1, 2, 3...) 
 

13 23.10 

Orientaça o do Trabalho Final 

(Continuaça o...) 
 

14 30.10 

Clima Organizacional  
Coelho, Janaina F. A. (2010). 

Pesquisa de Clima 
Organizacional: um estudo 

de caso sobre o processo de 
construção do instrumento. 

IN: GIRARDI, D. (Org.) 
Gestão de recursos 

humanos: teoria e casos 
práticos. Florianópolis: 

Padion. 

15 6.11 

 

Bem-estar no Trabalho e suas 
ameaças 

SILVA, N; TOLFO, S. R. 
Felicidade, Bem-estar e Asse dio 
Moral: paradoxos e tenso es nas 
organizaço es da atualidade. IN: 
LEOPOLD, L. et al. 
Investigaciones e intervenciones 
innovadoras em el campo de La 
Psicologia de las Organizaciones 
y el Trabajo: El estado del arte. 
Montevideo: Psicolibros 
Universitario, 2012. 

 

16 13.11 

Entrega de todos os trabalhos 
escritos e iní cio das 
apresentaço es dos trabalhos 
em grupo (Avaliação 2) 

 

----------- 
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17 20.11 

Apresentaça o dos trabalhos 
em grupo ------------ 

18 27.11 

Fechamento da disciplina e 
entrega dos trabalhos finais 

Nova Avaliação 

------------ 

 

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

De modo a alcançar os objetivos de aprendizagem, a disciplina usará uma combinação 
de aulas expositivas, role playing, análise de casos reais e leitura individual com 
discussão posterior em aula. A combinação de aprendizagem conceitual e aplicada 
objetiva prover os alunos com os conhecimentos e as habilidades requeridas para a sua 
prática profissional futura.  
 
VII. AVALIAÇÃO 

a) Avaliação 1 – Estudo dirigido: análise de um estudo de caso publicado em revista 
científica sobre algum processo de Gestão de Pessoas (grupo de até quatro 
participantes); 
b) Avaliação 2 - Construção de uma Proposta de Intervenção Organizacional* referente 
à recrutamento, seleção, treinamento & desenvolvimento ou avaliação de desempenho. 
* Projeto em grupo: Os alunos, em grupos de ate  quatro participantes, devera o 
desenvolver um plano de implantaça o de um dos processos de Gesta o de Pessoas 
estudados para uma organizaça o de micro ou pequeno porte. 

Maiores detalhes sera o dados em sala de aula. O projeto devera  ter 20 pa ginas, em 
me dia. (Normalizaça o da APA). 
 

 
OBSERVAÇÕES:  
1) A atribuição de notas para avaliações escritas ou apresentações levará em 
conta os seguintes critérios: 

a) Objetividade, clareza e coerência das ideias pautadas no documento ou na 
apresentação; 

b) Uso correto das regras da língua portuguesa e das normas da APA; 
c) Articulações entre os conceitos desenvolvidos; 
d) Análise crítica das possibilidades e limites das intervenções dos psicólogos no 

campo da POT; 
e) Qualidade da apresentação (recurso audiovisual e conteúdo abordado). 
f) Atitude adequada no compartilhamento do material (postura, tom de voz, visão 

descentralizada). 
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2) Sobre o andamento das aulas: 
a) Manter os celulares desligados e usar com criteriosidade equipamentos 

eletrônicos. 
b) Cuidar uns dos outros do processo de aprendizagem (ouvindo, debatendo, 

sugerindo, instigando reflexões com base nos textos e aulas...). 
c) Trazer os textos recomendados para consulta em sala. 
d) Utilizar, em sala de aula, materiais de consulta pertinentes à disciplina. 

 
VIII. NOVA AVALIAÇÃO (texto padrão, a ser mantido) 

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos 

Cursos de Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o 

aluno com frequência suficiente (FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 

5,5 (cinco vírgula cinco). A nota final, neste caso, será o resultado da média aritmética entre a 

média das avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno nessa nova avaliação, conforme 

previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.                                                         

 
IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SIQUEIRA, Mirlene Maria (2014). Novas Medidas do Comportamento 

Organizacional. Porto Alegre: ARTMED, 2014. 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações (2012). 4 ed. São Paulo: Saraiva. 

ZANELLI, J. C. BORGES-ANDRADE, J., BASTOS, A.V.B. (2014). Psicologia, organizações e 

trabalho no Brasil. 2 ed. Porto Alegre: ArtMed.

 

X. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BICHUETTI, José Luiz; BICHUETTI, Luana Bernardi (2016). Gestão de pessoas não é 

com o RH.  São Paulo: Intelecto. 

COELHO, Janaina F. A. (2010). Pesquisa de Clima Organizacional: um estudo de caso 

sobre o processo de construção do instrumento. IN: GIRARDI, D. (Org.) Gestão de 

recursos humanos: teoria e casos práticos. Florianópolis: Padion. 

FISCHER, A. L. (2002). Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de 

pessoas. IN: Fleury, M. T. L. (Org.). As pessoas na organização. 1. ed. São Paulo: Gente. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S0103-

6513201000030000500006&lng=pt Acesso em: 2 julho 2018. 

GIL, Antonio Carlos (1994). Administração de recursos humanos: um enfoque 

profissional. São Paulo: Atlas. 

GUSSO, Helder Lima (2015). Análise do Cargo, Recrutamento e Seleção: Manual Prático 

para aumentar a eficácia na contratação de profissionais. Curitiba: N1 Tecnologia 

Comportamental,. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S0103-6513201000030000500006&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S0103-6513201000030000500006&lng=pt
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HOFFMANN, Maria Helena; DE RÉ, César Augusto Tejera; CRUZ, Roberto Moraes (2008). 

Contrato Psicológico, Relações de Trabalho e Mudanças Organizacionais. IN: Revista de 

administração do CESUSC. N. 3, Jan./Jun. Disponível em: 

https://vdocuments.mx/download/contrato-psicologico-rt-e-mudancas-

organizacionais Acesso em: 02 julho 2018. 

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina (2007). Práticas de recursos humanos - 

PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas. 

MARRAS, J. P. (2016). Subsistema de avaliação de desempenho. IN: _________. 

Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 16 ed. São 

Paulo: Saraiva. 

ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal (2008). Interação humana e gestão: a construção 

psicossocial das organizações de trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

XI. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

O atendimento aos estudantes acontecerá às segundas-feiras das 16h às 17h e quintas-
feiras das 8h às 10h na sala 3A do departamento de Psicologia.  

Outros horários poderão ser agendados previamente via e-mail 
(valeria.mattos@ufsc.br). 
 

 

https://vdocuments.mx/download/contrato-psicologico-rt-e-mudancas-organizacionais
https://vdocuments.mx/download/contrato-psicologico-rt-e-mudancas-organizacionais

