
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

ABRIL

AULA 01 
▶  Psicologia social e organizacional. 

▶ Trabalho, subjetividade e saúde psíquica. 

▶ Transformações no mundo do trabalho e mudanças nas organizações. 

▶ Estrutura organizacional na Administração Pública. 

▶ Análise e desenvolvimento organizacional.

AULA 02 
▶ Cultura organizacional: paradigmas, conceitos, elementos e dinâmica. 

▶ O indivíduo e o contexto organizacional: variáveis individuais, grupais e or-
ganizacionais. 

▶ Gestão de comportamento nas organizações. 

▶ Relações humanas. 

▶ Assédio moral e assédio organizacional. 

AULA 03
▶  Comportamento humano no trabalho: motivação, satisfação e compro-

metimento. 

▶ Relações de poder e liderança nas organizações. 
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AULA 04
▶ Gestão de conflitos. 

▶ Técnicas de mediação para conflitos de ordens diversas. 

▶ Processos de comunicação na organização. 

▶ Grupos nas organizações: abordagens, modelos de intervenção e dinâmica de 
grupo. 

▶ Equipes de trabalho e desempenho organizacional em diferentes organizações.

MAIO

AULA 05
▶ Psicologia do trabalho, ergonomia e saúde do trabalhador: teorias e práticas. 
▶ Carga de trabalho e custo humano: atividade, tarefa e condições de trabalho. 
▶ Teorias de manejo do estresse. 
▶ Condições e organização do trabalho: trabalho prescrito e trabalho real, ambien-

te físico, processos de trabalho e relações sócio profissionais.

AULA 06
▶ Análise de tarefa e desempenho do trabalho. 
▶ Recrutamento e seleção na Administração Pública. 
▶ Metodologias em seleção de pessoas: entrevistas, testes, dinâmicas de grupo, 

técnicas situacionais. 
▶ Apresentação de resultados da seleção (laudos, relatórios e listas de  

classificação). 
▶ Entrevistas de desligamento e de realocação em outro posto de trabalho.
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AULA 07
▶ Treinamento e desenvolvimento de pessoal: levantamento de necessida-

des, planejamento, execução e avaliação.
▶ Gestão por competências: objetivos estratégicos, definição e mapeamen-

to de competências, técnicas de entrevista, avaliação de desempenho por 
competências, gestão do desempenho, feedback. 

▶  Critérios de reconhecimento do trabalho e recompensa.

AULA 08 
▶ Orientação, acompanhamento e readaptações profissionais. 
▶ Acompanhamento psicossocial; readaptação e reabilitação. 
▶ Integração de funcionários com deficiência e/ou quaisquer necessidades 

especiais. 
▶ Pesquisa e intervenção nas organizações: planejamento, instrumentos 

(escalas, questionários, documentos, entrevistas, observações), procedi-
mentos e análise.

AULA 09
▶ Clima organizacional: evolução conceitual, componentes e estratégias de 

gestão. 
▶ Trabalho em equipe interdisciplinar e multidisciplinar: relacionamento e 

competências. 
▶ Preparação para aposentadoria.

21

22

25



30

01

AULA 10
 Clínicas do Trabalho: Psicodinâmica do Trabalho, Psicossociologia do Trabalho e 

Clínica da Atividade. 
 Promoção de qualidade de vida e bem-estar no trabalho. 
 Saúde mental e trabalho. 
 Estratégias de prevenção e atividades de promoção de saúde do trabalhador. 
 Fatores psicossociais das LER/DORT e outros distúrbios relacionados ao trabalho.
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