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LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade

Jaboatão dos Guararapes/PE

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ÁREAS

ALGUNS CURSOS

Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em 
conformidade com a Resolução 01/2007 

do Conselho Nacional de Educação

§ MBA em Planejamento Tributário

§ MBA em Controladoria

§ Gestão em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional

§ Neuropsicopedagogia

§ Alta Gastronomia com Ênfase em 

Cozinha Oriental e das Américas

§ Gastonomia Vegana

Continue evoluindo na sua carreira. Várias 

opções de cursos nas mais diversas áreas 

para quem deseja se especializar.

§ Direito

§ Engenharia

§ Educação

§ Gestão

§ Gastronomia

 GESTÃO DA PSICOLOGIA 
 ORGANIZACIONAL 

 E DO TRABALHO 



§ Psicologia Organizacional e Psicologia do 

Trabalho: campos multidisciplinares e 

delimitações necessárias

§ Sociologia do Trabalho

§ Psicologia, Subjetividade, Organizações e 

Trabalho

§ Dinâmica de Grupo e Relações Humanas

§ Cultura, Clima e Poder nas Organizações

§ Atração, Seleção e Retenção de Talentos

§ Técnicas de Entrevista

§ Metodologia Científica

§ Saúde Mental e do Trabalho: 

Psicopatologia do Trabalho

§ Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) 

Cargos e Remuneração Estratégica

§ Gestão do Conhecimento e Capital 

Intelectual nas Organizações de Trabalho

§ Gestão de Competências e Habilidades

§ Modelos Contemporâneos de 

Organização e Comportamento do 

Consumidor

§ O Coaching nas Organizações do Trabalho

§ Comportamento Organizacional

§ Ética e  Responsabilidade Social nas 

Organizações

§ ·Educação e Trabalho

§ Técnicas de Liderança

DISCIPLINASAPRESENTAÇÃO

O curso tem a intenção de gerar mecanismos 

de gestão e desenvolvimento para o 

desenvolvimento organizacional das empresas 

e dos profissionais ligados a ela, fazendo com 

que o capital humano e intelectual das 

Organizações torne-se o principal capital das 

instituições, e este curso torna-se uma 

ferramenta indispensável para os profissionais 

que buscam o crescimento pessoal e 

profissional.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

Profissionais graduados nas áreas de Psicologia, 

Administração, Recursos Humanos ou áreas 

afins.

Estudar as diversas etapas do processo 

organizacional do trabalho, observando os 

aspectos históricos, psicológicos e sociais, na 

visão dos indivíduos, grupos e organizações, com 

enfoques conceituais, técnicos e metodológicos, 

facilitando a criação de novos conhecimentos e 

estratégias de intervenção e assim, capacitar 

profissionais para trabalhar na gestão da 

psicologia organizacional e do Trabalho.

O CURSO

Documentos Necessários:

§ Preenchimento da ficha de pré-inscrição 

disponível no site

§ Cópia do diploma ou comprovante de 

conclusão de curso de graduação, obtido 

em uma instituição de nível superior 

reconhecida pelo MEC

§ Cópia dos documentos de identificação 

pessoal (RG, CPF)

§ 02 fotos 3x4

INSCRIÇÕES

§ Duração: 20 meses (18 meses de aulas 

presenciais e o restante para realização 

do projeto de conclusão de curso)

§ Carga-Horária: 360 horas/aula

§ Modalidade: Presencial

§ Aulas: Quinzenais - Sábados das 08:00 

às 17:40

CORPO DOCENTE

O curso é ministrado por professores e 

profissionais com vasta experiência em suas 

áreas de conhecimento, a fim de 

proporcionarem aos alunos o maior índice de 

aprendizagem, sempre alinhando com as 

novidades do mercado de trabalho. 
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