
PÓS-GRADUAÇÃO
PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES

E COACHING



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 DAS ORGANIZAÇÕES E COACHING

O Curso de Especialização em Psicologia das Organizações e Coaching tem conquistado 

o mercado e, nesta 5ª Edição, propõe-se ao desenvolvimento das competências voltadas 

para a atuação profissional e a pesquisa em contextos organizacionais e de trabalho, 

visando uma formação baseada em princípios e compromissos que promovam a 

construção e desenvolvimento do conhecimento científico, a partir da compreensão 

dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do fenômeno psicológico 

nos contextos de trabalho em interfaces com áreas afins. Incentiva a interlocução com 

campos de conhecimento que permitam a apreensão da complexidade e multideterminação 

dos fenômenos psicológicos e sociais nos contextos de trabalho, a partir da compreensão 

crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país, tendo em vista a 

promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades. 

Pretende discutir a ética nas relações de trabalho, bem como a produção e divulgação 

de pesquisas, trabalhos e informações da área da Psicologia das Organizações e Coaching, 

contribuindo para o aprimoramento dos profissionais pós-graduandos, como campo de 

conhecimento e próspera área de atuação profissional..

O processo de Coaching foca o aumento de conquistas e realizações, senso de missão e 

propósito, além de usar as forças e talentos de cada indivíduo para promover um 

desenvolvimento pleno na vida pessoal e profissional. 

No campo profissional, há um crescimento da liderança positiva e centrada que emprega 

diferentes forças para aumentar a satisfação nas tarefas, na carreira e na vocação, bem como 

a performance e a produtividade. Além disso, na área pessoal, o processo serve para 

aumentar a satisfação, bem-estar e felicidade, ao focar o aumento das conquistas e 

realizações, que ampliarão os resultados tanto para indivíduos quanto para times e empresas.

Os resultados a serem atingidos, por meio das abordagens teórico-metodológicas, 

comprovadas cientificamente, pretendem solidificar as competências profissionais  

aos psicólogos, administradores e demais áreas do conhecimento, lideres, gestores e 

executivos fortalecendo sua identidade profissional junto às equipes a partir da atualização, 

solidificação e aprimoramento de sua práxis.  

Almeja-se ainda o aperfeiçoamento das competências para atuar nos diversos espaços 

profissionais a partir da problematização do seu objeto de conhecimento de forma 

contextualizada, em consonância aos paradigmas do mundo do trabalho contemporâneos, 

considerando os preceitos éticos da profissão.



COORDENAÇÃO

Ana Paula Balbueno Karkotli

Graduação em Psicologia pela PUCRS, Especialização em Psicologia Organizacional - 
PUCRS; Marketing - UFRGS; Gestão Estratégica de Empresas - UFSC, Formação em 
Psicologia Sistêmica. Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho pela UNIVALI. 
Personal & Executive Coach, e Positive Coaching certificada pela Sociedade Brasileira 
de Coaching – SBC-São Paulo. Experiência em empresas de grande porte, como 
psicóloga consultora e gestora no Grupo RBS e na SHV Energy. Tem atuado de forma 
expressiva nos processos de Coaching e Coaching Group em diversos segmentos, dentre 
eles o cooperativismo. Professora em Programas de Pós-graduação.  
Psicóloga Master Coach, atende individualmente e grupos. Autora referência no Projeto 
de Pós-Graduação em Psicologia das Organizações e Coaching - 5ª Ed. Faculdade CESUSC 
desde 2015. 

.:Psicologia das Organizações: área de conhecimento e campo de atuação profissional 

(20 h/a)

.:Gestão da Cultura e Clima Organizacional (10 h/a)

.:Inovação e Criatividade nas Organizações (10 h/a)

.:Gestão por Processos e Aprendizagem Organizacional (10 h/a)

.:Gestão de Desempenho e Avaliação de Potencial (10 h/a)

.:Liderança Coach, Gerenciamento de Conflitos e Negociação (20 h/a)

.:Metodologia da Pesquisa (20 h/a)

.:Introdução ao Coaching Education (20 h/a)

.:Aportes teóricos 1: TCC – Teoria Cognitiva Comportamental (10 h/a)

.:Aportes teóricos 2: Psicologia Positiva (20 h/a)

.:Aportes teóricos 3: Psicologia Sistêmica (10 h/a)

.:Aportes teóricos 4:  PNL – Programação Neolinguística (20 h/a)

.:Aportes teóricos 5: Psicodrama (10 h/a)

.:Personal /Life Coaching (30 h/a)

.:Coaching e Comunicação (10 h/a)

.:Coaching e Saúde (10 h/a)

.:Coaching Financeiro (20 h/a)

.:Neurocoaching (10 h/a) 

.:Coaching Executive e de Carreira (30 h/a)

.:Master Coaching com Extend DISC (30 h/a)

.:Orientação de Carreira e Preparação para a Aposentadoria (10 h/a)

.:Seminários Integrados (20 h/a)

DISCIPLINAS



CORPO DOCENTE

 

Esp. Marlise Silva 

Esp. Marina Koch Neves

Dra. Monica da Silva Justino

Dr. Narbal Silva 

Dra. Vanessa Silva Cardoso

Dr. Roberto Moraes Cruz 

Esp. Vanusa Cardoso 

Dra. Vera Baugartem de Ulissea Baião

Msc. Ana Paula Balbueno Karkotli 

Esp. Cristianne Eggert Ribeiro

Dra. Dulce Penna Soares 

Esp. Guiomar Cristina Durante

Esp. Julia Hoff Pacheco 

Esp. Laine Valgas 

MSc. Larissa Tefen 

Dra. Leoni Berger

Esp. Margareth Sá 

 

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 
(aulas quinzenais)

HORÁRIO

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

24 X R$ 460,10
1ª parcela para dia 23/04/2019

INVESTIMENTO



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

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

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 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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