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EMENTA
A psicologia e suas contribuições para compreensão do trabalho e das organizações. A Psicologia
organizacional e do trabalho: sua história e suas práticas atuais. Grupos, poder e participação nas
organizações. Saúde mental e sofrimento psicológico no trabalho. Preconceito, humilhação social e
assédio moral nos locais de trabalho. Temas contemporâneos em psicologia do trabalho.
OBJETIVOS
Geral: Apresentar e discutir, de maneira introdutória, elementos gerais da psicologia e da psicologia
do trabalho e das organizações.
Específicos:
 Apresentar elementos introdutórios do saber e das práticas psicológicas.
 Discutir as principais contribuições das teorias psicológicas para a compreensão do homem
no trabalho e nas organizações.
 Apresentar o contexto histórico, social e epistemológico no qual surgiu a psicologia
organizacional e do trabalho.
 Apresentar e discutir os processos grupais, o poder e a participação nos contextos de
trabalho.
 Discutir questões referentes à saúde e ao sofrimento psicológico no trabalho.
 Refletir sobre o assédio moral, o preconceito e a humilhação em ambientes de trabalho.
 Refletir sobre aspectos contemporâneos da psicologia do trabalho e das organizações.
ESQUEMA DE CONTEÚDO
UNIDADE I: Panorama geral da psicologia e da psicologia aplicada ao trabalho.
1.1 Panorama geral da psicologia e da psicologia aplicada ao trabalho.

1.2 Principais teorias psicológicas e suas contribuições para o mundo do trabalho e das
organizações.

1.3 Assédio moral, preconceito e humilhação social nos locais de trabalho.

1.4 Saúde mental e sofrimento psicológico no trabalho.

UNIDADE II: Temas centrais em Psicologia aplicada ao trabalho.

2.1 Processos grupais nas organizações.

2.2 Poder e participação nas organizações.

UNIDADE III: Temas contemporâneos em psicologia aplicada ao trabalho na atualidade.

3.1 O Trabalho e as novas tecnologias.
3.2 Aspectos psicossociais do desemprego.
3.3 Impactos psicossociais da reestruturação produtiva.
3.4 O papel do trabalho na atualidade.

METODOLOGIA
Aulas expositivas, elaboração de relatos e observações de campo, entrevistas, atividades em
grupo e individuais.
AVALIAÇÃO
1) Entrevista sobre trajetória, cotidiano e perspectivas profissionais + relação com tema(s) da
disciplina – em grupo.
2) Prova individual, dissertativa e com consulta.
3) Diário de campo individual descrevendo o cotidiano de trabalho + relação com temas da
disciplina.
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