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1 – EMENTA: 
Campo da Psicologia Social na Organização. Personalidade, Percepção e 
Cultura.Motivação: as teorias, a satisfação e o bloqueio dos motivos. Liderança: 
osenfoques e astécnicas. Diagnóstico do ambiente: avaliação das variáveis 
econclusões. Ascontribuições da Psicologia Organizacional.

 
2 – Objetivo Geral 
O objetivo principal da discip
docomportamento organizacional nos níveis individual, grupal e organizacional, 
sejapara diagnosticar possíveis problemas e desenvolver estratégias que 
possamsolucioná-los, seja para fornecer subsídios à (re)definiçã
de gestãode pessoas nas organizações públicas, privadas e não
governamentais. Visaainda, oportunizar aos alunos conhecimento sobre as 
perspectivas funcionalistase críticas sobre a análise do comportamento 
organizacional. 

2.1- Objetivos Espec íficos
Para atingir o objetivo geral é necessário conhecer as variáveis que 
compõemtrês níveis os de análise: 1. individual (fundamentos do 
comportamento individual,personalidade e emoções, identidade, motivação); 2. 
grupal (fundamentos docomportamento de 
e política, conflito enegociação) e 3. organizacional (cultura, mudança e 
desenvolvimentoorganizacional). Por fim, é preciso também conhecer a 
perspectiva funcionalista
respectivas críticas. 
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3 – Conteúdo Programático 
 
Unidade I – Introdução ao Comportamento Organizacio nal 

Neste nível de análise define-se Comportamento Organizacional; Identificam-
se:as contribuições das principais disciplinas do comportamento ao estudo 
docomportamento organizacional; as principais oportunidades e desafios no 
uso dosconceitos do CO; as principais características do Comportamento 
Organizacionale os níveis do Comportamento Organizacional. O módulo é 
concluído com adiscussão dos novos desafios e paradigmas do 
Comportamento Organizacional. 

Unidade II - A Análise do Comportamento Individual nas Organizações 

Neste nível de análise focamos o indivíduo na organização, a partir das 
variáveisque fundamentam o comportamento individual, como valores, atitudes, 
percepçãoe aprendizagem. Em seguida, consideramos o papel da 
personalidade e dasemoções nesse comportamento. Este módulo é concluído 
com uma discussãosobre a motivação e o processo de tomada de decisões. 

Unidade III – A Análise do Comportamento Grupal nas  Organizações. 

Apresenta reflexões que permitam aos alunos compreender que o 
comportamentodas pessoas em grupos é maior que a soma dos 
comportamentos individuais.Apresenta as variáveis que interferem nos 
comportamento de grupo, discutemaneiras de tornar as equipes mais eficazes, 
bem como aborda tópicosimportantes como liderança, confiança, poder, 
política, conflitos e negociação. 

Unidade IV – Análise do Comportamento Organizaciona l 

Neste nível de análise, discute-se a estrutura da organização, como se forma 
acultura das organizações, as possibilidades de mudança e de 
desenvolvimentoorganizacional.O comportamento político nas organizações 
também é um conteúdo relevantee abordado nesta disciplina, sendo debatido 
ao longo das unidades I, II e III, pormeio da discussão de textos inerentes à 
psicologia política. 
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4 –Metodologia de Ensino 
 

Serão privilegiadas aulas dialogadas, com discussão de textos indicados e atividades 
em grupo. 

5 –Metodologia de Avaliação 
 

 
O estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 estará dispensado da 
Prova Final (se possuir presença igual ou superior a 75%). 

Alunos que tenham média abaixo de 7,0 poderão fazer a Prova Final (que 
abrange todo o conteúdo do semestre) e serão considerados aprovados se a 
média da nota desta prova com a nota do semestre for igual ou superior a 5,0. 

 
 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

1o.  BIMESTRE (PESO1):a)80% da nota : prova escrita, individual, sem 
consulta,sobre o conteúdo das Unidades I,II  e parte da IIImarcada para o dia 
27/04/2012; b)20% da nota :  b.1) 10% da nota :  discussão dos artigos trabalhados 
em sala até a data 25.04.2012; b.2) 10% da nota : Exercício em grupo e individual 
realizados conforme solicitado. 

2o.  BIMESTRE (PESO1):a)70% da nota :prova escrita, individual, sem consulta 
da Unidade III e IV, marcada para o dia 22.06.2012;b)30% da nota : b.1) 10% da 
nota : Atividades realizadas em sala de aula ou conforme solicitado. b.2)20% da 
nota : trabalho a ser apresentado em sala nos dias 13.06.2012 e 15.06.2012. O 
trabalho é a realização de uma entrevista no departamento de Recursos Humanos 
de uma empresa real, identificando junto ao entrevistado as suas políticas de 
recursos humanos, podendo ser trabalhado temas como liderança, conflito, 
remuneração do individuo do grupo, etc.O trabalho além de apresentado deve ser 
entregue por escrito no dia da apresentação e deve conter:introdução  
(características gerais da empresa), desenvolvimento  (conteúdo da entrevista 
alinhado com as referências teóricas pesquisadas) e uma conclusão ( possíveis 
sugestões do grupo para melhoria da atividade da empresa, ou apenas 
observações pertinentes ao caso). A entrevista com as respostas deverá ser 
anexada ao trabalho. 

 

Os alunos que não realizarem uma das provas acima, ou não obtiverem média 
igual ou superior a 7 (sete), poderão recuperar a nota realizando a prova final da 
disciplina que será realizada no dia 27.06.2012 e v alerá 10 pontos.  
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6 –COMUNICAÇÃO COM A PROFESSORA: 
 
*O e-mail para contato é: adribortolon@gmail.com –>*Quando noenvio de 
um e-mail à professora, por gentileza, identificar- se conformedescrito a 
seguir: [“Me chamo (Nome + Sobrenome), sou do “7º período”, da disciplina 
“X” da faculdade “Y”]. 
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