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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Psicologia e Trabalho III Código: HP667 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente 

EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH 

semanal: 04 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 30 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática) 
 
O indivíduo e a racionalidade das organizações empresariais e de trabalhadores no 
capitalismo. Globalização, economia solidária, desenvolvimento sustentável e 
desemprego. Cooperativismo, associativismo e sindicalismo. Histórico e funcionamento 
das organizações não governamentais. Poder e gestão nas organizações não 
empresariais: a autogestão, a cogestão e a heterogestão. A produção de novas 
subjetividades nas experiências associativas de trabalhadores. O sofrimento no trabalho 
e a ação dos coletivos de saúde dos sindicatos dos trabalhadores. Instrumentos de 
diagnóstico e intervenção emancipatórios. 
 

Justificativa da proposta 
 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19, e considerando a Resolução 59/20 do CEPE. Em decorrência disso, as 
atividades ocorrerão no decorrer das semanas nas formas assíncronas e síncronas. 
 
 

 
PROGRAMA 

 

 
Unidade I: O trabalho e a contemporaneidade. Racionalidade das organizações 
empresariais. Condições das mudanças na reestruturação produtiva. Novas tecnologias. 
Repercussões na constituição dos sujeitos:  
 
Unidade II:  
Formas alternativas do trabalho. Novas categorias, Cooperativismo, Associativismo, 
Economia Solidária. Processos de gestão, cogestão e heterogestão.  Práticas e formas 
de intervenção.  
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Unidade III: A globalização e seus impactos no mundo do trabalho. Flexibilização,  
desemprego, condições de sofrimento e saúde no âmbito do trabalho. Sindicalismo no 
âmbito do mundo contemporâneo.:  

 
OBJETIVO GERAL 

 
- Possibilitar ao aluno conhecimentos sobre transformações no mundo do trabalho e 
outras formas de relação de trabalho como cooperativismo na perspectiva da Economia 
Solidária; 
- Refletir sobre impactos que as transformações no mundo do trabalho geram na vida 
das pessoas, principalmente com o processo de exclusão do mercado formal. 
- Compreender diferentes formas metodológicas de intervenção da psicologia em 
contextos de trabalho.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Conhecer e analisar a dinâmica das transformações sociais e seus impactos no 
psiquismo humano diante das relações de trabalho em diferentes épocas e contextos.  
 
- Analisar o processo de constituição da subjetividade na vida de pessoas que são 
excluídas do mercado formal do trabalho e começam a ressignificar sua vida e trabalho 
numa outra lógica, a da economia solidária. 
 
- Entender a necessidade de implantação de políticas governamentais que tenham o 
trabalho e a educação como focos centrais no processo de aprendizagem profissional, 
mercado de trabalho e atuação profissional.  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 27/07 até o dia 21/09 de 2020, ou seja, no período do segundo ciclo de atividades 
remotas em período especial. Essas aulas síncronas ocorrerão sempre às segundas-
feiras no período das 15:30 às 17:30 horas. As atividades assíncronas serão compostas 
de leituras de textos em pdf, relato analítico de documentários ou  filmes relacionados ao 
tema trabalho previamente selecionados que os alunos deverão comentar (o guia para 
esta atividade será disponibilizado). 
  
Sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar o 
docente. As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente 
através deste email até as 12h da sexta-feira de cada semana.  As atividades síncronas 
semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams.  Os textos 
recomendados serão postados no moodle da disciplina. 
 
Todas as atividades assíncronas ocorrerão por meio da plataforma teams e, em caso de 
necessidade de orientação aos alunos, os mesmos deverão solicitar um horário com o 
professor que poderá, diante da demanda, optar pelo whatsapp ou mesmo a plataforma 
teams.  
 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um email relatando a 
dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e 
conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
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Modelo de tutoria: Essa disciplina terá apenas o professor como tutor. 
 
Material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no 
Moodle. Os links para Filmes e vídeos serão colocados no material da disciplina.   
 
Infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  para 
cursar esta disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, registro na plataforma 
MOODLE, email pessoal registrado na ufpr acesso regular a internet. 
 
Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas os tutoriais para cada tipo de 
atividade será oferecido (Como ler e resumir os textos disponibilizados, Guia prático para 
fazer uma resenha crítica.) As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de 
e-mail, ou no grupo do whatsapp da disciplina. 
 
Identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades propostas nas aulas síncronas: 
resenhas de textos abordados na atividade síncrona.  
 
Indicação do número de vagas: 25 vagas 
  
Ambientação: o período de 27/07 a 31/07 será destinado a ambientação dos recursos 
a serem utilizados na disciplina. Portanto, nesse período, os discentes estarão sendo 
orientados em possíveis dúvidas quanto ao uso da plataforma teams ou whatsapp nessa 
disciplina. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Para o processo de avaliação do semestre, serão disponibilizados modelos de resenha, 
critérios de análise de filmes e questões para debate. A Avaliação final ocorrerá por meio 
de um projeto de intervenção em uma instituição, seja ela sindicato ou Cooperativa de 
Economia Solidária. 
 
As atividades avaliativas serão entregues no primeiro dia de aula, com especificações 
de formato e prazos com seus respectivos objetivos. 
 
- A aprovação ocorrerá a partir da entrega das atividades que, somadas, terão o valor de 
nota de 00 a 100.  
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Professor da Disciplina: Márcio Cesar Ferraciolli 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): (041) 
996374363 – E-mail: marcio.ferraciolli.ufpr.especial@gmail.com 
Assinatura:  
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Elaine Cristina Schmitt Ragnini 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 


