
Pós-Graduação

PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL E 

DO TRABALHO

PRESENCIAL



O curso de pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho busca oferecer um

programa de especialização pautada nas competências mapeadas pela Sociedade Brasileira de

Psicologia Organizacional e do Trabalho – SBPOT (2020).

O programa oferece um embasamento para formação e atuação completa de psicólogos e

profissionais de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas e desenvolve competências e

habilidades profissionais em 3 áreas complementares: Psicologia e Gestão de Pessoas, Psicologia

do Trabalho e Psicologia das Organizações.

Entre as principais competências desenvolvidas no curso estão: formar profissionais para

diagnosticar e intervir em processos e técnicas de Psicologia Organizacional e do Trabalho;

desenvolver competências básicas de POT com base no modelo de competências primárias

desenvolvido pela ENOP/EAWOP (The European Network of Organizational and Work/European

Association of Work and Organizational Psychology); preparar profissionais para uma atuação

integrada dos processos de Psicologia e Gestão de Pessoas, Psicologia do Trabalho e Psicologia

das Organizações;

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

24 meses

INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 590,00

MATRIZ CURRICULAR

390 horas

PERIODICIDADE

Quinzenal

DIA 1

SEXTA-FEIRA

19h às 22h30

DIA 2

SÁBADO

8h30 às 12h30 e

13h30 às 17h30

Estão aptos a ingressar no curso psicólogos e profissionais

de Recursos Humanos.



Coordenação

JANETE KANPIK

janete.knapik@up.edu.br

Doutoranda em Processos Psicossociais e de

Saúde no Trabalho e nas Organizações pela

UFSC, Mestrado em Administração pela

Universidade Positivo, Psicóloga pela

Universidade Tuiuti do Paraná, MBA em

Gestão Estratégica de Pessoas com ênfase em

Gestão de Pessos pala FGV, Especialização em

Gestalt Psicossocial pela Società Italiana di

Gestalt (Roma, Itália) e Especialização em

Sexualidade pelo Istituto di sessuologia di

Roma (Roma, Itália). Editora Jr da rPOT,

Revista de Psicologia Organizacional e do

Trabalho da Sociedade Brasieira de Psicologia

Organizacional e do Trabalho. Professora do

curso de Psicologia da Universidade Positivo.

Consultora em processos de gestão de

pessoas, diagnóstico e gestão do clima

organizacional, mapeamento de

competências e desenvolvimentos de

programas de trainee.

Coordenação

mailto:janete.knapik@up.edu.br
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PROGRAMA

do Curso
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FATORES HUMANOS NO TRABALHO – 30H

✓ Diagnosticar necessidades de aperfeiçoamento dos processos de interação pessoa-

tecnologia em diferentes postos e sistemas de produção, visando o aperfeiçoamento

de capacidades/habilidades dos indivíduos em situações de trabalho;

✓ Realizar análises do trabalho voltadas ao aperfeiçoamento dos processos de regulação,

controle e modelagem do comportamento humano no trabalho, assim como ao

desenvolvimento de sistemas adaptativos que favoreçam a inclusão das pessoas no

trabalho e a adaptação do desenho e das condições de execução do trabalho às

características psicofisiológicas das pessoas;

✓ Avaliar e intervir nos fatores do ambiente de trabalho e dos sistemas de produção que

promovam a melhoria da eficácia, eficiência e efetividade das ações humanas no

trabalho e reduzam o potencial ofensivo à conduta segura e a ocorrência de erros,

falhas e acidentes;

✓ Realizar perícias psicológicas em contextos de trabalho, visando diagnosticar

condições e características do trabalho que comprometem as condições de saúde das

pessoas e a capacidade de realização do trabalho.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL – 15H

✓ Diagnosticar e gerir processos políticos e de dinâmicas de poder, permitindo

considerar tal dimensão como elemento fundamental na tomada de decisões e

implementação de ações técnicas;

✓ Desenvolver network de boas práticas em gestão de pessoas;

✓ Identificar fontes de informação, filtra, resume, organiza, armazena e processa essas

informações para gerar Inteligência em gestão de pessoas;

✓ Identificar fontes de poder;

✓ Obter, gerar, registrar, proteger, aplicar e difundir o conhecimento organizacional;

✓ Perceber-se como parte de processos políticos e de dinâmicas de poder, permitindo

considerar tal dimensão como elemento fundamental na tomada de decisões e

considerar
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implementação de ações técnicas.

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSÃO – 30H

✓ Avaliar interesses, habilidades e outras características pessoais em processos de

planejamento de carreira;

✓ Orientar indivíduos e grupos na busca e seleção de informações relevantes sobre o

mundo do trabalho, que apoiem decisões de carreira e de alternativas de formação;

✓ Orientar indivíduos, grupos e organizações na construção de planos e programas de

desenvolvimento profissional e de educação para a carreira;

✓ Desenvolver competências para lidar com transições e instabilidades nos papéis

ocupacionais ao longo da carreira;

✓ Atuar em processos de socialização e de tutorização organizacional que busquem o

desenvolvimento profissional dos indivíduos;

✓ Desenvolver habilidades individuais para a inserção e reinserção no mercado de

trabalho.

RELAÇÕES DE TRABALHO, EMPREGO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS – 15H

✓ Atuar no manejo de conflitos e litígios laborais;

✓ Atuar em processos de mediação de conflito, conciliação e negociação coletivas e

sindicais;

✓ Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de normas e controle das relações de trabalho;

✓ Promover a qualidade das relações de trabalho no contexto das novas formas de

organização do trabalho e da produção.

COMPORTAMENTO E INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL – 30H

✓ Realizar levantamentos e diagnósticos da inserção da organização no seu contexto de

atuação, segmento produtivo e suas redes de interação;

✓ Realizar levantamentos e diagnósticos de fenômenos psicossociais (motivação,

satisfação
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satisfação, clima, cultura organizacional, liderança, entre outros);

✓ Realizar levantamentos e diagnósticos de resultados organizacionais (rotatividade,

absenteísmo, produtividade, entre outros) e seus possíveis fatores associados;

✓ Propor e implementar programas e práticas de qualidade de vida no trabalho;

✓ Atuar no desenvolvimento de gestores e de equipes de trabalho.

MUDANÇA, CULTURA E MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS – 30H

✓ Desenvolver ações para melhoria do potencial criativo de gestores e trabalhadores;

✓ Propor e implementar programas de redesenho do trabalho que otimizem o ajuste

pessoa-ambiente organizacional;

✓ Atuar em programas de melhoria do desempenho individual, de equipes e de

processos de trabalho;

✓ Avaliar impactos de processos de mudanças, inovação e transformação nos níveis de

indivíduos, grupos, organização e sociedade;

✓ Preparar lideranças para atuar em processos de mudança, inovação e transformação;

✓ Mapear e gerir competências organizacionais e individuais.

RESPONSABILIDADE SOCIAL, INCLUSÃO E DIVERSIDADE – 30H

✓ Desenvolver programas de inclusão, integração e socialização de pessoas no trabalho;

✓ Atuar em políticas e programas de promoção, inclusão e manutenção do trabalho e do

emprego;

✓ Propor e implementar programas e práticas de gestão que promovam a diversidade, a

satisfação, o desempenho e o bem-estar no trabalho.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - 15H

✓ Realizar diagnóstico de necessidades de pessoal;

✓ Identificar fontes de recrutamento interno e externo;

✓ Planejar processos seletivos identificando, escolhendo e/ou construindo técnicas e

instrumentos
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instrumentos considerando o perfil de competências;

✓ Conduzir e monitorar processos seletivos de acordo com o planejamento;

✓ Elaborar pareceres destacando as competências dos candidatos para ocupar a vaga a

ser preenchida;

✓ Definir métodos e técnicas que avaliem a efetividade do processo de recrutamento e

de seleção.

PSICOLOGIA DE PESSOAL E DESIGN ORGANIZACIONAL – 30H

✓ Realizar análise do trabalho e descrever fluxos e processos de trabalho;

✓ Elaborar análise de cargos e salários;

✓ Elaborar e implementar políticas de remuneração e benefícios;

✓ Realizar planejamento e dimensionamento de recursos humanos;

✓ Elaborar e implementar políticas de gestão de pessoas;

✓ Realizar movimentação de pessoal;

✓ Planejar e conduzir processos de sucessão nas organizações.

TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA – 30H

✓ Avaliar necessidades de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) em

organizações e trabalho, considerando o contexto e o perfil do público-alvo;

✓ Identificar condições necessárias à transferência de treinamento;

✓ Escolher e desenhar métodos, meios e estratégias de treinamento compatíveis com a

natureza e complexidade dos objetivos instrucionais;

✓ Selecionar ou construir medidas de avaliação de aprendizagem válidas, confiáveis e

compatíveis com o grau de complexidade dos objetivos;

✓ Avaliar a efetividade de ações de TD&E nos níveis individuais, de grupo, organizacional

e societário;

✓ Desenvolver programas de capacitação e desenvolvimento de pessoas e equipes,

formar sucessores: elaborar, criar condições e acompanhar os planos de

desenvolvimento formar
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desenvolvimento pessoais dos colaboradores.

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – 15H

✓ Atuar em processos organizacionais estimulando ambientes favoráveis à criatividade, à

mudança, à inovação e às transformações organizacionais;

✓ Propor soluções tecnológicas de gestão de pessoas que sustentem projetos e sistemas

organizacionais;

✓ Propor, pesquisar e usar tecnologias digitais que facilitem os processos de trabalho.

PROJETOS EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E GESTÃO DE PESSOAS – 30H

✓ Gerir projetos que impactam na gestão de pessoas e do trabalho;

✓ Atuar nas diferentes dimensões de um projeto: tempo, recursos, escopo;

✓ Analisar a viabilidade econômico financeira de projetos;

✓ Propor projetos de impacto social e sustentável;

✓ Gerenciar projetos e programas adquirindo e utilizando os recursos e habilidades

necessárias, segundo parâmetros de custo, tempo, escala e qualidade, com o uso de

metodologias pertinentes.

LIDERANÇA E ATUAÇÃO EM EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - 30H

✓ Liderar processos grupais que produzam resultados organizacionais de saúde e

qualidade de vida para o trabalhador;

✓ Engajar pessoas para o alcance dos objetivos estratégicos e de suas carreiras,

incentivar o diálogo, a troca de informações e o alcance de metas individuais e

corporativas;

✓ Orientar o desenvolvimento profissional da equipe, identificar as competências

necessárias para a execução das responsabilidades da área, as oportunidades de

melhoria e formas de suprir possíveis lacunas, criando ambiente de confiança,

respeito e diálogo; respeito
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✓ Delegar com vistas à autonomia da equipe e distribuição balanceada do trabalho.

SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO – 15H

✓ Realizar diagnóstico/mapeamento da saúde, bem-estar e qualidade de vida no

trabalho;

✓ Identificar fatores de risco e proteção à saúde do trabalhador;

✓ Realizar processos de melhoria de saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho;

✓ Desenvolver estratégias de enfrentamento aos riscos psicossociais presentes no

ambiente de trabalho;

✓ Planejar, executar e avaliar programas de prevenção, promoção e reabilitação no

âmbito da saúde, bem-estar e qualidade de vida do trabalhador;

✓ Definir e implementar sistemas de gestão da saúde e segurança ocupacional;

✓ Aperfeiçoar processos de gestão do trabalho visando a melhoria dos processos de

saúde e segurança na organização do trabalho;

✓ Atuar em equipes multiprofissionais na avaliação e diagnóstico de doenças

relacionadas ao trabalho, visando um adequado acesso a benefícios previdenciários e

ao encaminhamento de soluções promotoras de saúde, bem-estar e segurança do

trabalhador.

DESIGN THINKING, INOVAÇÃO E METODOLOGIAS ÁGEIS – 30H

✓ Desenvolver novas técnicas, métodos de intervenção e serviços, com base em critérios

cientificamente estabelecidos e aceitos de modo a suprir as necessidades emergentes

ou estabelecidas de indivíduos, grupos e da sociedade em geral;

✓ Estimular a cultura e o fomento da inovação e promover um ambiente favorável à

criatividade;

✓ Utilizar metodologias de Design Thinking para propor soluções em gestão de pessoas

e do trabalho;

✓ Propor metodologias de Learning Agility na gestão dos processos de trabalho.
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INDICADORES E DESEMPENHO DO TRABALHO E DA ORGANIZAÇÃO – 30H

✓ Construir modelos e estratégias de avaliação de desempenho considerando a cultura e

objetivos da organização;

✓ Definir critérios de avaliação compatíveis com objetivos e metas da organização;

✓ Selecionar ou construir instrumentos com evidências de validade e confiáveis de

avaliação que atendam às necessidades específicas da organização;

✓ Acompanhar o desenvolvimento dos processos avaliativos de modo a garantir que sua

execução se desenvolva dentro de padrões éticos e técnicos estabelecidos para o

processo;

✓ Propor ações de melhorias de desempenho a partir dos resultados;

✓ Gerir indicadores de desempenho de equipes e da organização.

DINÂMICA DOS GRUPOS, MOTIVAÇÃO E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL – 15h

✓ Fornecer feedback de forma adequada para atender as necessidades e expectativas;

✓ Redigir material que facilite a incorporação de conhecimentos e tecnologias geradas

pela intervenção, capacitar e socializar;

✓ Desenvolver habilidades sociais no estabelecimento de relações profissionais,

buscando assegurar a qualidade da sua atuação prática e a efetividade das suas

intervenções;

✓ Desenvolver Soft Skills nas equipes de trabalho.

SEMINÁRIOS I E II – 30H

Propor estudos de casos como projeto de conclusão do curso. Aplicar uma solução ou inovação

em processos de Psicologia do trabalho ou das organizações.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Ecoville



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

