
 
  

PSICOLOGIA NO TRABALHO 
 
Público-Alvo 

 

Todos aqueles que pretendam desenvolver as suas capacidades de relacionamento interpessoal e criar 

um ambiente relacional saudável no trabalho. 

 

 
OBJECTIVOS GERAIS 

 

As pessoas são o resultado do encontro e das interacções que estabelecem ao longo da sua vida. Gerir 

essa relação de forma harmoniosa e produtiva é um desafio permanente. 

Com esta acção pretende-se dotar os colaboradores com estratégias fundamentais à melhoria do seu 

desempenho através do auto-conhecimento das suas capacidades relacionais em contexto de trabalho. 

 

 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 
No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 

 

• Reconhecer a importância da comunicação nas relações interpessoais no trabalho 

• Interpretar o desenvolvimento humano e a formação do EU em função das interacções sociais 

• Orientar os comportamentos para o bom funcionamento das relações interpessoais 

• Gerir conflitos de forma harmoniosa 

• Compreender a motivação como força geradora do comportamento 

• Saber trabalhar em grupo de forma eficaz 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
Comunicação interpessoal 

Auto-Estima e auto-conceito  

Estilos de comportamento 

Conflitos interpessoais, intrapessoais e organizacionais 

Motivação Humana  

Grupos Sociais 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial – 5 Dias 

Área de Formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
 



   
 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 17 a 21 de Outubro de 2011 

 

Horário: 18h às 21h 

 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

Activo – Exercícios Práticos 

 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua 

 

 

Formadora 

 

Dr.ª Flávia do Carmo. 

 

Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

Formadora Certificada. 
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