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Introdução 

 

Os cursos a distância se apresentam como uma nova ferramenta para os profissionais, 

que vêem seu tempo livre cada vez mais reduzido para se dedicar a novas iniciativas. Foi a 

partir disso que elaboramos o projeto do curso de Psicologia na Administração a distância 

que visa capacitar gestores e estudantes a enfrentar de maneira mais eficaz os conflitos 

encontrados diariamente no ambiente de trabalho.. O objetivo do curso é atender aqueles 

profissionais que não podem, ou não querem se deslocar para uma sala de aula, mas que 

vêem o quanto é necessário aprender conceitos de Psicologia nos dias atuais. A educação a 

distância tem como objetivo atender alunos de diferentes localidades que tenham o mesmo 

objetivo, no caso, se especializar um pouco mais no âmbito dessa ciência de grande 

importância para gestores e líderes.  

 

 

Referencial Teórico 

 

Como referencial teórico, a pesquisa partiu dos estudos realizados no âmbito da 

teoria crítica literária, por autores como: González, Norberto de la Torre (1996) e Hernández 

e Gregorio Calderón (2002). Apontaram que a psicologia no âmbito administrativo se faz de 

maneira cautelar, visto que vivemos numa sociedade bastante heterogenia.. Mostraram a 

necessidade veemente da existência de um estudo para aprimorar as relações empresariais 

nesse contexto.      

 

Metodologia 

 

 

O curso foi construído virtualmente através do site ensinarnet.com, que o hospeda 

gratuitamente sob o endereço http:// www.aulafacil.ensinar.org, com a utilização de 

ferramentas dispostas pelo mesmo. O material da pesquisa foi baseado em estudos feitos a 

respeito do tema, em virtude da latente necessidade das empresas de contornar situações 

embaraçosas, através da utilização de textos e livros de renomados estudiosos. 

 

http://www.aulafacil.ensinar.org/
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Considerações Finais 

 

 

O presente curso tem como objetivo auxiliar os seus participantes a se utilizar a 

Psicologia de forma eficaz no ambiente administrativo.  Ensinando os mesmos a 

enfrentarem e conviverem diante de situações adversas, e ainda como se portar melhor no 

meio profissional.  

O curso apresentará a psicologia como uma ferramenta extremamente necessária para a 

vida profissional, transformando seu aluno numa pessoa mais qualificada para as situações 

corriqueiras do dia-a-dia empresarial. Apesar de ser um curso a distância, o mesmo contará 

com suporte diário de profissionais capacitados para atender dúvidas e questionamentos de 

seus usuários.  
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