Curso

Titulação

Especialista em Psicologia Organizacional e
do Trabalho

Psicologia Organizacional
e do Trabalho

Modalidade

A distância
Justificativa
Diante das constantes mudanças socioeconômicas ocorridas atualmente no mercado de trabalho, a necessidade de um olhar
diferenciado nos processos de Gestão de Pessoas se torna cada vez mais necessário.
A nova realidade de trabalho, as novas
relações nas organizações e novas competências exigidas para o perfil do atual trabalhador, aproxima a Psicologia desse contexto e
possibilita compartilhar o saber na área organizacional, estudando a organização como um todo. Sendo assim, o curso estimula o
estudo do comportamento humano em diferentes níveis de análise - âmbitos individual, grupal e organizacional.

Objetivo
Especializar profissionais para o domínio de ferramentas ligadas a
gestão de pessoas no contexto do trabalho, a partir dos
conhecimentos básicos da Psicologia aplicada às relações
humanas e ao ambiente empresarial, bem como, intervenções
dirigidas a saúde e ao bem estar do trabalhador.

Público Alvo
Graduados na área de ciências humanas, sociais, saúde e exatas.

Competências do Egresso
O egresso do curso de Especialização em Psicologia
Organizacional e do trabalho deverá ser capaz de:
a) Gerir pessoas, liderando equipes e mediando conflitos
diante dos desafios pessoais e profissionais de forma
proativa e crítica;
b) Propor soluções dentro da realidade empresarial,
baseando-se no respeito à diversidade e à ética.
c) Mobilizar recursos e pessoas de diferentes contextos
sociais, para uma ação com sinergia, estimulando a
participação de atividades coletivas, com objetivo de
dinamizar e garantir a consecução de metas e processos
na organizacional.

Carga Horária
Carga horária total do curso: 360 horas aula em disciplinas
obrigatórias, incluindo o tempo de orientação e elaboração de
TCC.

Duração (em meses)
12 meses.

Metodologia
O curso utilizará um ciclo de estudo semanal, ou seja, a cada
semana, de acordo com agenda de aplicação da disciplina
teremos:


Momento ao vivo: aula (uma ou duas semanais) transmitidas
ao vivo, onde o docente transmite via webinar o conteúdo da



disciplina, tendo como recursos complementares áudio, vídeo
e um Power Point com resumo da disciplina, que servirá como
apoio. Após a aula ao vivo, o estudante poderá participar de
um chat moderado com os alunos que estiverem conectados.
Momento de estudo individualizado: O aluno estuda
individualmente de acordo com material disponibilizado pelo
docente, podendo interagir com o professor via ambiente
virtual de aprendizagem, para esclarecimento de dúvidas.
Poderá acessar a gravação das aulas, acessando também os
slides que servem como material de apoio.

Sistema de Avaliação
Será aprovado ao final do curso de especialização o aluno que
cumprir as seguintes exigências:
a) Realização das atividades propostas via ambiente virtual de
aprendizagem (AF – Avaliação Formativa / participação no
Fórum e AT – Trabalho específico da disciplina);
b) Aproveitamento satisfatório na AP (Avaliação Parcial),
realizada via Plataforma Moodle, de acordo com o calendário
específico;
c) Aproveitamento de no mínimo 60% (sessenta por cento), isto
é, nota igual ou superior a 60 (sessenta) na disciplina, onde a
média será calculada da seguinte forma:
AF - Avaliação formativa (participação no Fórum): Valor 1,5.
AT - Trabalho específico da disciplina: Valor 2,5.
AP – Avaliação Parcial: Valor 6,0.
AF + AT+ AP = 10,00
(Média para aprovação igual ou maior que 6,0)

d) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e aprovação
da
banca
examinadora.

Matriz Curricular

Módulos
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3
Módulo 4

DISCIPLINAS
Psicologia Organizacional e do Trabalho
Gestão de Carreiras e Pessoas
Comportamento, Cultura e Clima Organizacional.
Treinamento e Desenvolvimento
Saúde Mental no Trabalho
Ferramentas Psicológicas no Ambiente de Trabalho
Metodologia Científica
Gestão de Mudanças
Ética e Responsabilidade Social
TCC (Orientação para o Trabalho de Conclusão do Curso)

C.H.
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas
36 horas

