PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Psicologia Organizacional
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Gisele de Lima Fernandes Ribeiro

ÁREA DO CONHECIMENTO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área
de Ciências Humanas, com foco em Psicologia Organizacional e do Trabalho, na
modalidade on-line.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Psicologia
Organizacional, na modalidade on-line.
OBJETIVOS: Promover conhecimento acerca das principais linhas de teóricas da
psicologia e a contribuição dessas no ambiente organizacional;
· Contribuir para reflexão teórica-conceitual e crítica acerca dos impactos do ambiente
organizacional da atualidade sobre a saúde mental do trabalhador;
· Proporcionar espaço para criação de projetos de intervenção inovadores para
promoção do bem-estar no ambiente organizacional;
· Fornecer base de conhecimento para analisar individualmente, além de promover
condições favoráveis ao trabalho em grupo.
· Contribuir para reflexão acerca do papel do gestor como coaching e desenvolvedor de
talentos e competências.
PÚBLICO-ALVO: O curso destina-se a profissionais graduados que tenham interesse em
aprofundar conhecimento acerca da influência dos aspectos psicológicos e do ambiente
organizacional sobre o comportamento humano e, por meio desse, atuar como líder
capaz de desenvolver profissionais e equipes comprometidas e de alto desempenho.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do
curso.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso

Carga Horária
(horas)

1. Coaching e Mentoring

40h

2. Diversidade Teórica da Psicologia aplicada às organizações

40h

3. Motivação e Comprometimento

40h

4. Competências e Gestão de Talentos

40h

5. Metodologia Científica
6. Qualidade de Vida e Saúde Mental no Trabalho

40h

7. Psicologia Positiva
8. Ferramentas Psicológicas no Contexto Organizacional

40h

9. Seminários em Psicologia Organizacional

60h

10. Liderança e Desenvolvimento de Equipe

40h

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

30h

40h
40h

