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1- EMENTA
A Psicologia como ciência e o senso comum. Evolução da Psicologia como ciência.
Objetivos e métodos da Psicologia. Principais escolas da Psicologia e suas
contribuições para a Administração. História e memória da Psicologia
Organizacional. O desenvolvimento humano e o desenvolvimento da personalidade.
A Psicologia Social, a Administração e o Trabalho na atualidade 
2- OBJETIVOS

- Proporcionar aos alunos o contato com conteúdos  relacionados à área da
psicologia que fazem interface com a administração. 
- Compreender as relações entre conceitos e conteúdos das teorias da psicologia e
o ser humano no ambiente organizacional, o comportamento do consumidor e as
relações interpessoais. 
- Compreender os processos de desenvolvimento da personalidade em suas
dimensões e como a estruturação do sujeito está relacionado ao seu comportamento
e aos seus relacionamentos. 
- Estudar temas emergentes em administração tendo por referência a psicologia
social.

. 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I: A Psicologia como Ciência 
1.1 A Psicologia através dos tempos
1.2 A Psicologia: ciência x senso comum
1.3 O século do EU 

Unidade II: Principais Escolas da Psicologia 



2.1 Behaviorismo: conceitos gerais e aplicações na área de administração 
2.2 Gestalt: conceitos gerais e aplicações na área de administração 
2.3 Psicanálise: conceitos gerais e desenvolvimento humano 

Unidade III:  Personalidade
3.1  Conceitos gerais
3.2  A personalidade na psicanálise 
3.3 A personalidade para Jung 
3.4 Outros conceitos  
3.5 Os estilos de personalidade no ambiente organizacional 
3.6 História e Memória da Psicologia Organizacional

Unidade IV: Psicologia Social Relações das unidades com o contexto social e a
área de administração 
4.1. A família ao longo da história: transformações de valores.  
4.2. Sexualidade
4.3. A modernidade líquida: novas identidades?
4.4. O trabalho: sua mutação, conflitos integeraciês e papel na sociedade
contemporânea
4.5. A escola e suas contribuições para a formação profissional e construção de uma
carreira 
4.6. Saúde e saúde mental do trabalhador 
4.7. A violência e suas expressões
4.8. Inclusão social e exclusão social
4.9 A questão da normalidade: doença e saúde mental

4 - METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas; leitura, análise e debates de textos e documentários
sobre os temas e seus desdobramentos; situações simuladas,

5 – AVALIAÇÃO

Avaliação 1 - Participação e integração nas aulas - Apresentação de trabalhos sobre
temas relacionados. Valor: 4 pontos 
Avaliação 2 – Trabalho em grupo para ser apresentado e discutido na sala sobre
tema específico. Valor: 6 pontos.
Os temas dos trabalhos serão sorteados na sala de aula.

A nota final será composta da soma dessas avaliações.

O estudante que obtiver média 7,0 (sete) ou superior considerando as avaliações
acima descritas estará dispensado da prova final.  

Observação importante: independente da nota é pré-requisito para aprovação 75%
de freqüência as aulas. Não existe abono de faltas. Qualquer problema deverá ser
comunicado ao professor.  Em caso de problema de saúde, verifique os prazos da
universidade para dar entrada na documentação



6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR:

Email: jzzz1999@hotmail.com
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