PROGRAMA DE APRENDENDIZAGEM
2º PERÍODO ESPECIAL DE 2020.
CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários
DISCIPLINA: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – NI147
CARGA HORÁRIA: 30h totais e 5h semanais
PROFESSOR: Paulo Eduardo Sobreira Moraes
Ementa:
Fundamentos do comportamento individual que fundamentam o modelo de
análise dos relacionamentos interpessoais, principalmente no ambiente
organizacional. Bases do relacionamento interpessoal, competências, cognição e
sensibilidade social. Desenvolvimento interpessoal, processos de construção
e/ou desconstrução das relações interpessoais e mudanças nos padrões
relacionais.
OBJETIVOS
Geral:
Dotar o aluno de uma fundamentação para o desenvolvimento progressivo de
sua competência nos relacionamentos interpessoais.
Específicos:
a) Proporcionar aos alunos oportunidades permanentes de refletir criticamente
sobre os fundamentos do comportamento individual no que tange o
relacionamento e desenvolvimento interpessoal.
b) Oportunizar informações e reflexões que favoreçam o autoconhecimento e
ampliação da autoconsciência como embasamento para as relações
interpessoais equilibradas.
c) Promover o aperfeiçoamento, a integração e o desenvolvimento de
competências que possibilitem melhorias na performance individual e alcance
dos objetivos profissionais.

Informações gerais
1. As atividades serão assíncronas; utilizando o Teams (para aulas
gravadas), Moodle, whatsapp (+ 55 41 999 559 243) e e-mail
(paulomoraes@ufpr.br). Outros recursos podem ser pactuados com os
alunos.
2. As atividades assíncronas serão realizadas durante o período de seis
semanas, dentro do presente período especial; e, recomenda-se que os
discentes, a partir de 03/11/2020 e conforme cronograma abaixo,

3.
4.
5.
6.

reservem 5 horas semanais; distribuídas em conformidade com suas
possibilidades, para a disciplina.
Data final das atividades 15/12/2020.
A disciplina será ofertada com 40 vagas disponíveis, conforme
disposição do Colegiado do TNI/SEPT.
O exame se configura na entrega de todas as atividades semanais no
dia 15/12/2020.
O prazo máximo para a entrada de novos alunos é 09/11/2020
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EXAME
Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica:
ALBRECHT, K. Inteligência social. São Paulo: M. Brooks do Brasil, 2006.
DEL PRETTE, A. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o

trabalho em grupo. 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
GOLEMAN, D. Inteligência social: o poder das relações humanas. Rio de Janeiro:
Campus, Elsevier, 2007.
Bibliografia Complementar:
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das
organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsalvier, 2010.
D'ANDRÉA, F. F. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico.
12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1996.
Material eletrônico:
http://www.cefospe.pe.gov.br/c/document_library/get_file?
p_l_id=30580954&folderId=33769599&name=DLFE-169051.pdf
https://www.researchgate.net/publication/
268278365_Relacionamento_Interpessoal_Temas_Contemporaneos/link/
546773dd0cf2f5eb18036abb/download
https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/7454/8150
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os
%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20II/Psicologia%20das%20Rela
%C3%A7%C3%B5es%20Humanas/Livro_Psicologia%20das%20Rela
%C3%A7%C3%B5es%20Humanas.pdf
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os
%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20II/Psicologia%20das%20Rela
%C3%A7%C3%B5es%20Humanas/Livro_Psicologia%20das%20Rela
%C3%A7%C3%B5es%20Humanas.pdf
Conjunto de textos disponibilizados no Moodle aos alunos.

