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PLANO DE ENSINO 
 
 
I. IDENTIFICAÇÃO  
Curso: Administração Pública  
Departamento: Departamento de Administração Pública  
Disciplina: Psicologia  Código: 22PSICO 

    

Carga horária: 72 horas Período letivo: 2018/2 Termo: 2º 
    

Professora: Luciana Machado Schmidt   
    

schmidt.luciana@gmail.com    
    

 
II. EMENTA  
Fundamentos conceituais da psicologia. Objeto e área de aplicação. O pensamento psicológico, 
sua evolução e suas mudanças epistemológicas. Antecedentes da Psicologia Moderna e suas 
relações com outras ciências e com a Filosofia. Influências das diferentes correntes filosóficas 
sobre a formulação das diversas escolas de Psicologia. Percepção. Personalidade. Papeis 
organizacionais. Conflito individual, grupal e organizacional. 

 
III. OBJETIVO GERAL 

Conhecer o objeto de estudo e o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, 
particularmente com relação aos processos psicológicos que ocorrem em contextos 
organizacionais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a subjetividade humana em contextos organizacionais, em prol de melhores práticas 
de gestão alinhadas com a realidade nacional. 

Conhecer como ocorrem processos grupais e o trabalho do(a) psicólogo(a) organizacional em 
diversos contextos, principalmente nos campos de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Unidade I – História da Psicologia como ciência e da Psicologia Organizacional e do Trabalho 

Introdução à Psicologia como Filosofia e Ciência;  
As principais escolas psicológicas do século XX;  
O objeto da Psicologia até o século XXI;  
As diversas possibilidades de campos de atuação do psicólogo; 
Diferenciação entre Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise; 
História da Psicologia Organizacional; 
Principais transformações no mundo do trabalho e seus impactos na subjetividade humana. 
 
Unidade II – Comportamento Organizacional 
Introdução ao Comportamento Organizacional e ao estudo das Habilidades Interpessoais; 
Comportamentos Humanos em Contextos Organizacionais: Liderança, Poder, Emoções e afetos no 
Trabalho, Diversidade Cultural, Motivação, Comunicação Organizacional, Satisfação com o 
Trabalho, Mudanças Organizacionais, Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar no Trabalho - 
com foco na administração pública. 
 
Unidade III - Processos Grupais e Interpessoais nas Organizações 
Processos grupais; Equipes e grupos: formação e desenvolvimento; Aprendizagem organizacional; 
Gestão de Pessoas; Desenvolvimento humano na organização. 
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V. METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia utilizada para a disciplina de Psicologia será variada:  
Aulas expositivas-dialogadas explicando conceitos e construtos oriundos de artigos científicos 
teóricos e empíricos, livros e outras fontes científicas; 
Exercícios vivenciais – Dinâmicas de grupo para a fixação de conteúdo; 
Debates – Abertura para diálogo entre estudantes e a professora sobre textos previamente 
estudados ou sobre a matéria apresentada em sala de aula;  
Ferramentas interativas online; 
Apresentação de trabalhos em equipes cujos temas serão definidos no plano de ensino e a 
escolha dos temas será feita pelos(as) estudantes. Os trabalhos deverão ser elaborados pelos(as) 
estudantes para apresentarem em datas previamente marcadas;  
Sugestões de referências complementares. 

 
VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A nota final da disciplina será calculada a partir da média aritmética resultante das seguintes 
atividades de avaliação, com o mesmo peso: 
 
1) Trabalho escrito a partir de um questionário a ser respondido com consulta de textos, extraclasse. 

Pode ser realizado individualmente ou em duplas; versa sobre a primeira unidade do plano de 
ensino. O roteiro será disponibilizado pela professora no sistema POLVO e explicado em sala de 
aula. 
  

2) Apresentação de Seminários em grupo (média quatro integrantes) sobre a segunda unidade do 
plano de ensino: 

 
Seminários sobre Comportamento Humano em Contextos Organizacionais: Liderança, Poder, 
Emoções e afetos no Trabalho, Diversidade Cultural, Motivação, Comunicação Organizacional, 
Satisfação com o Trabalho, Mudanças Organizacionais, Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar 
no Trabalho - com foco na administração pública.  
Trazer exemplos práticos, tais como estudos de caso, cenas de filmes, etc.  
Entregar para a professora o Power-Point ou similar utilizado na apresentação para avaliação; este 
deve ser enviado por e-mail preferencialmente com antecedência de ao menos 24 horas, mas pode 
ser enviado até o momento da apresentação. 
Os critérios de avaliação serão negociados com a turma e disponibilizados para os(as) estudantes. 

Cada grupo terá 50 minutos para a apresentação. 
 

 
VII. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 
 

BOCK, A.M.B et al (orgs.) Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14a. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. (orgs.) O trabalho e as organizações: atuações a 
partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
HERSEY, P.; BLANCHARD, K. Psicologia para administradores: a teoria e as 
técnicas de liderança situacional. São Paulo: EPU, 1986. 
 
ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. Psicologia, 
organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
ZANELLI, J.C.; SILVA, N. Interação humana e gestão: a construção psicossocial das  
organizações de trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2015. 
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Bibliografia Complementar 
 
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. 
 
MOTTA, F.C.P., CALDAS. Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
ROBBINS, S. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 
 
SPECTOR, Paul. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
ZANELLI, J.C.; SILVA, N.; TOLFO, S. (orgs.) Processos psicossociais nas organizações 
e no trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
 

 
Obs. Artigos digitalizados serão disponibilizados via sistema Polvo ou Moodle. 
 

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA PSICOLOGIA  
PROFESSORA: LUCIANA MACHADO SCHMIDT 

SEMESTRE: 2018.2 
HORÁRIO: SEXTAS-FEIRAS, DAS 18:50 ÀS 22:20 / SALA: 145 

 

SEMANA DATA CONTEÚDO 

4 24/08 
Professora presente em sala de aula, mas não houve aula por não ter 
havido tempo hábil para comunicar os(as) estudantes sobre a 
contratação. 

5 31/08 
Primeira aula – apresentação do plano de ensino da disciplina, 
verificação das expectativas da turma com relação à disciplina. Início 
da Unidade I - Introdução à história da psicologia como ciência; objetos 
e métodos da psicologia como ciência; principais escolas do século XX; 
diferenças entre psicologia, psiquiatria e psicanálise. 

 
07/09 Feriado Nacional - Independência 

6 14/09 
Diferenças entre senso comum e ciência. Importância do conhecimento 
científico. Diferença entre doxa, sofia e episteme. Interrelações entre o 
objeto da psicologia como ciência e o objeto da administração. 

7 21/09 
Introdução à história da psicologia organizacional e do trabalho como 
área de conhecimento e campo de atuação no exterior e no Brasil; as 
diversas possibilidades de atuação do(a) psicólogo(a) hoje; o papel 
do(a) psicólogo(a) organizacional. 
Apresentação do roteiro para a primeira avaliação 

8 28/09 
A experiência de Hawthorne – vídeo sobre os primeiros estudos 
científicos sobre psicologia em organizações. 
Aula sobre as principais contribuições do Behaviorismo e da 
Psicanálise 
Aula preparatória para a primeira avaliação – indagação sobre 
existência de dúvidas ou dificuldades na elaboração das respostas. 

9 05/10 
Início da Unidade II - Preparação para os Seminários (Avaliação 2) 
– Formação dos grupos e distribuição do material para leitura 
Espaço em sala de aula com professora presente para cada equipe 
elaborar a estrutura dos seminários e estabelecer a contribuição 
de cada um 
Continuação da aula anterior – aprofundamento da Psicanálise. 

 
12/10 Feriado Nacional - Nossa Senhora de Aparecida 

10 19/10 
Aula reservada à preparação dos seminários 

11 26/10 
AVALIAÇÂO 2 – Seminários – Equipes com temas 1, 2, e 3 
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02/11 Feriado Nacional – Finados 

12 09/11 
AVALIAÇÃO 2 – Seminários – Equipes com temas 4, 5 e 6 

 16/11 
Feriado Nacional (estendido) – Proclamação da República 
** PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DA AVALIAÇÃO 1 – enviar 
para o e-mail psicodemia@gmail.com até meia-noite. 

13 23/11 
Final da Avaliação 2 – Seminários – Equipes com temas 9 e 10 
Fechamento dos Seminários e debate sobre a primeira e segunda 
avaliações 
Início da Unidade III – aula expositiva e debate de texto 

 29/11 
Avaliação de segunda chamada às 14 horas 

14 30/11 
Aula sobre processos grupais 
Síntese dos temas não apresentados da Unidade II 
Aula prática sobre estabelecimento de metas pessoais 
Aula de encerramento e avaliação da disciplina 

Obs. 05/12 
Fim do período letivo 

07 a 13/12 Semana de Exames 

 
17/12 Término do prazo de fechamento do diário de classe 

Fim do semestre 

 

AVISO:  

 

O cronograma inicia na data em que a professora foi contratada e não no começo do 
semestre letivo.  

A primeira avaliação, a ser realizada extraclasse, tem o objetivo de compensação das aulas 
não ministradas no primeiro mês letivo. A carga horária fechará 18 semanas no sistema 
SIGA considerando os sábados como espaços para a atividade extraclasse. 

A professora fica à disposição dos(as) acadêmicos(as) para esclarecer dúvidas ou pontos 
relevantes do material de estudo.  

Lembrem de enviar as avaliações até o prazo estabelecido para um dos e-mails da 
professora e esperar confirmação de recebimento: 

Contato por e-mail: psicodemia@gmail.com; schmidt.luciana@gmail.com 

O material digitalizado está disponível no sistema POLVO; demais textos extraídos de livros 
disponíveis na pasta de xerox da disciplina na ESAG ou na biblioteca da UDESC. 

 

Desejo a todos(as) um excelente semestre letivo! 

 

Profa. Luciana M. Schmidt 
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