
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
Fundamentos teórico-técnicos e processos político/culturais no âmbito da intervenção em          
gestão do trabalho e de pessoas. 
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Analisar os aspectos de contexto e os desafios éticos da prática profissional do 
psicólogo no âmbito do trabalho, das organizações e da gestão de pessoas; 

2. Planejar propostas de intervenção do psicólogo no âmbito das organizações com base 
no diagnóstico prévio; 

3. Comunicar propostas de intervenção do psicólogo de modo profissional para 
diferentes tipos de audiência; 

4. Avaliar possibilidades teórico-práticas de intervenções no contexto do 
desenvolvimento de carreira. 

 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

● Campos de atuação e fundamentos teórico-técnicos em Psicologia das Organizações e 
do Trabalho (POT);  

• Compromisso social e ético em POT;  
• Organizações: estrutura e processos;  
• Consultoria em organizações;  
• Diagnóstico organizacional;  
• Atuação do psicólogo no planejamento estratégico; 
• Motivação nas organizações;  
• Diversidade nas organizações;  
• Cultura organizacional;  
• Clima organizacional;  
• Carreira nas organizações;  
• Desenvolvimento de carreira e intervenções ao longo do ciclo vital. 
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Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7802- PSI 7004 – Fundamentação da ênfase II B - 
Trabalho 
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