
PÓS-GRADUAÇÃO
PSICOLOGIA POSITIVA NAS 

ORGANIZAÇÕES, NO TRABALHO 
E EM OUTROS ESPAÇOS DE VIDA



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

- Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



PSICOLOGIA POSITIVA NAS ORGANIZAÇÕES, NO 
TRABALHO E EM OUTROS ESPAÇOS DE VIDA

O curso de Pós-graduação denominado de Psicologia Positiva nas Organizações, no 
Trabalho e em Outros Espaços de Vida tem como orientação teórica os pressupostos 
epistemológicos da Psicologia Positiva, cujo propósito maior é o foco sobre as fortalezas 
psicológicas, as emoções positivas, as competências e as capacidades do ser humano, 
das organizações e das comunidades. Vale esclarecer que tal propósito não supõe 
desconsiderar os problemas humanos, porém, fixa o foco na positividade, nas 
qualidades, virtudes e potencialidades, para que se possa, a partir daí, “[...] construir 
ambientes físicos, psíquicos e sociais, sempre revestidos de qualidade de vida, 
bem-estar e felicidade [...]” (Boehs & Silva, 2017, p. 24). Nesta ótica, os problemas 
humanos, no trabalho ou em outros espaços de vida, deverão ser enfrentados por meio 
de atitudes e comportamentos resilientes, o que supõe esforços positivos, otimistas e 
revestidos de esperança, para a superação de dificuldades profissionais e pessoais. 
Portanto, conceitos como resiliência, autoeficácia, otimismo e esperança que, em 
conjunto, compõem o denominado capital psicológico, adquirem importância nos estudos 
e nas intervenções. Além das características individuais que podem ser aprendidas e 
desenvolvidas nos gestores e demais trabalhadores, destacam-se questões como a 
liderança autêntica e positiva, a gestão positiva de pessoas, e a construção de organizações 
saudáveis e resilientes. Todos esses temas/conceitos, além de diversos outros, compõem 
o escopo da Psicologia Positiva, enquanto área de conhecimento e campo de atuação, na 
sua interface com o trabalho e demais espaços de vida. Tais preceitos quando endereçados 
às organizações e ao trabalho, tem como propósito central, o equilíbrio da equação 
qualidade de vida, bem-estar e felicidade, com produtividade, qualidade e rentabilidade, 
o que, por sua vez, reveste e compõe as denominadas organizações saudáveis, autênticas 
e positivas.
Nesta égide, o Curso contempla, nas esferas conceitual e aplicada, diversos temas e 
possibilidades práticas de atuação e de intervenção profissional, sempre orientados pelos 
princípios/pilares da Psicologia Positiva, de modo a contribuir para a construção de 
ambientes de trabalho, vistos e sentidos como de excelência para trabalhar. Para isso, 
pretende-se mostrar a relevância das relações interpessoais positivas, do 
autodesenvolvimento, do sentido e do propósito do trabalho, da liderança e da gestão 
positiva de pessoas, para a edificação de ambientes laborais, psicossociais e saudáveis 
para viver e trabalhar.  
Em síntese, por meio dos conhecimentos ministrados, via práticas didático-pedagógicas 
reflexivas e dialógicas, objetiva-se proporcionar aos participantes do Curso, aprendizagens 
e o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais positivas, de modo que as 
mesmas possam se tornar úteis, seja no trabalho ou na sua interface com outros espaços 
de vida.



COORDENAÇÃO
Dra. Cristiane Budde

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre 
em Psicologia pela UFSC, na área de Psicologia das Organizações e do Trabalho, e linha 
de pesquisa: Processos psicossociais e de saúde no trabalho e nas organizações. 
Doutora nesta mesma área e linha de pesquisa, no PPGP/UFSC, com pesquisa sobre 
Gestão de Pessoas e Felicidade no Trabalho. Foi professora substituta de Psicologia na 
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Atualmente, realiza pesquisas e 
atividades de extensão (capacitação/treinamentos/palestras) na área de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, e é pesquisadora integrante do Laboratório de Psicologia 
Positiva nas Organizações e no Trabalho - LAPPOT (CFH/UFSC).

Psicólogos, Administradores, Gestores, Empreendedores, Líderes, Coaches e demais 
profissionais que atuam na Gestão/Administração, área de Recursos Humanos (RH) e 
Gestão de Pessoas, ou outros trabalhadores que desejam desenvolver suas capacidades 
psicológicas positivas, de modo a aplicá-las no contexto de trabalho. Também é destinado 
a todos que se interessam pelos conhecimentos em Psicologia Positiva nas Organizações 
e no Trabalho, e em outros Espaços de Vida. 

PÚBLICO-ALVO

.: Psicologia Positiva: historicidade e bases conceituais (10 h/a)

.: Comportamento Organizacional Positivo (20 h/a)

.: Políticas e Práticas de Gestão Positiva (10 h/a)

.: Otimismo no Trabalho (10 h/a)

.: Esperança no Contexto Organizacional (10 h/a)

.: Autoeficácia no Trabalho (10 h/a)

.: Resiliência no Trabalho: aprendendo a lidar positivamente com as adversidades (10 h/a)

.: Gratidão nas Organizações (10 h/a)

.: Criatividade e Inovação nas Organizações e no Trabalho (10 h/a)

.: Inteligência Emocional e Trabalho (10 h/a)

.: A Construção de um Programa de Desenvolvimento Continuado nas Organizações (10 h/a)

.: Psicologia Positiva e Coaching (20 h/a)

.: Empatia e Relações Interpessoais Positivas no Trabalho (20 h/a)

.: Sentidos do Trabalho e Flow (10 h/a)

.: Liderança Autêntica e Positiva (10 h/a)

.: Realização Pessoal e Profissional (10 h/a)

.: Organizações Saudáveis e Resilientes (10 h/a)

.: Construção da Felicidade no Trabalho (10 h/a)

.: Relações de Ajuda Autêntica no Trabalho (10 h/a)

.: Comportamento Proativo nas Organizações e no Trabalho (10 h/a)

.: Metodologia de Pesquisa (20 h/a)

.: Mindfulness e Trabalho (10 h/a)

.: Autoconhecimento e Domínio Pessoal (10 h/a)

.: Aplicações da Psicologia Positiva nas Organizações (10 h/a)

.: Trabalho e Outros Espaços de Vida (10 h/a)

.: Pós-carreira e Satisfação de Vida (10 h/a)

.: Fatores Psicossociais Protetivos e Saúde Mental no Trabalho (10 h/a)

.: Jogos Dramáticos, Psicologia Positiva e Trabalho (10 h/a)

.: Relacionamento Interpessoal Positivo (10 h/a)

.: Engajamento no Trabalho e Cidadania Organizacional (10 h/a)

.: Investigação Apreciativa (10 h/a)

.: Pesquisa-Ação nas Organizações (10 h/a)

DISCIPLINAS



DOCENTES CONFIRMADOS
Dra. Aline Bogoni Costa 
MSc. Amanda Isabela Nórcio Scapini 
MSc. Amilton Bento 
Dra. Andrea Gonçalves 
Dra. Andresa Darosci Silva Ribeiro 
Dra. Cristiane Budde 
Dr. Francisco Antônio Pereira Fialho 
MSc. Hellen Cristine Geremia 

Esp. Laine Valgas
Dra. Lidia Cristina Almeida Picinin 
MSc. Márcia Pereira Bernardes 
Dra. Samantha de Toledo Martins 
Dra. Suzana da Rosa Tolfo 
 MSc. Tiago Fernandes Oliveira 
Dr. Narbal Silva 
MSc. Thaís Cristine Farsen 

DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Sábado das 8h às 12h*
*Quando houver aulas de Pós-Graduação

INVESTIMENTO 
24 X R$ 492,20



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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