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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Ano: 2016 
Período: 3º 
Disciplina: Psicologia do Trabalho 

Aulas Teóricas: 36h 
Aulas Práticas: 0h 
Carga Horária: 36h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

O Engenheiro de produção no contexto do trabalho; O estudo da psicologia no âmbito das relações de 
trabalho; A definição de psicologia, psiquiatria e psicanálise; O detalhamento dos conceitos de personalidade, 
caráter, temperamento e inteligência emocional. A busca da compreensão dos fundamentos do 
comportamento organizacional, mediante estudo da personalidade das pessoas nas relações de trabalho como 
(percepção, comunicação, motivação, afetividade, atitudes e necessidades). A orientação sobre os 
fundamentos da gestão: organização do trabalho, qualidade de vida no trabalho, os fatores de stress no 
ambiente profissional. A apresentação dos desafios e perspectivas da gestão diante das transformações 
emergentes na sociedade da informação. 

 
 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Geral:  

 Proporcionar conhecimentos necessários aos sobre a importância da psicologia no contexto do 
trabalho. 

Específicos:  

 Conferir ao aluno embasamento nas principais linhas de estudo e nos conceitos de psicologia 
aplicada à Empresa, norteando-se pelo propósito de habilitá-lo para a compreensão do 
comportamento humano na organização; 

 Proporcionar condições para a compreensão e encaminhamento de soluções para problemas 
das relações do indivíduo com seu grupo de trabalho e com a organização e para a criação de 
um clima favorável à inovação e produtividade. 

 Desenvolver conteúdos que possibilitem ao aluno compreender o indivíduo no contexto 
organizacional e social e o ajustamento do indivíduo no ambiente de trabalho; 

 Analisar desafios e perspectivas da gestão diante das transformações emergentes no mundo do 
trabalho e suas consequências nas relações humanas. 

 
 

 
TEMAS DE ESTUDO 

A PSICOLOGIA AS ORGANIZAÇÕES 
  1.            Psicologia Geral  

1.1 A psicologia e suas correntes de pensamento; 
1.2 Psicologia do Trabalho: Definição 
1.3 O papel da Psicologia nas organizações; 
1.4 O indivíduo e as organizações. 
2. A busca da compreensão dos fundamentos do comportamento organizacional, mediante estudo da 

personalidade das pessoas nas relações de trabalho como (percepção, comunicação, motivação, 
afetividade, atitudes e necessidades).  
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3. A orientação sobre os fundamentos da gestão: organização do trabalho, qualidade de vida no 

trabalho, os fatores de stress no ambiente profissional.  
4. A apresentação dos desafios e perspectivas da gestão diante das transformações emergentes na 

sociedade da informação.  
 

PROCESSOS DE LIDERANÇA 
1.  Nas unidades administrativas 
2. Nos grupos cooperativos 
3. Nas organizações formais 

       
 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 Estudos de caso; 

 Leituras e análise de Textos/Debates; 

 Atividades dirigidas; 

 Análise de vídeos; 

 Avaliações Escritas. 
 

 

 
METODOLOGIA 

 
Exposição oral 
- Leitura e interpretação de textos 
- Participação dialógica dos acadêmicos 
- Pesquisas 
- Debates/ Seminários 
- Dinâmicas de grupo 
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Telêmaco Borba, 30 de janeiro de 2016. 
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