Roteiro de preparação do trabalho final da disciplina
PSICOLOGIA SOCIAL DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES - 2016
A avaliação final da disciplina Psicologia Social do Trabalho e das Organizações será
feita através da análise de dois produtos, um trabalho escrito e a mostra de fotos dos
alunos, que serão explicados nos quadros abaixo.

TRABALHO ESCRITO
 As/os alunas/os devem procurar fazer uma discussão que articule a experiência
da atividade prática com a disciplina teórica. Deve conter duas partes:

PARTE 1

PARTE 2

Descrição da atividade prática realizada
Deve ser feita em grupo (o mesmo grupo que realizou a atividade
prática)
Apresentar o que foi realizado durante a atividade prática:
 O que foi estudado? Como se deu a escolha do tema?
 Como o grupo escolheu desenvolver o estudo (visitas, leituras,
entrevistas etc.)
 Breve apresentação de um diário de campo (qual foi o percurso
da atividade prática)
Articulação entre a atividade prática e a teoria vista em sala
Deve ser feita individualmente
Construir uma articulação entre algum aspecto que foi vivenciado na
experiência prática e os elementos teóricos discutidos em sala de aula.
Algum aspecto que tenha lhe chamado atenção ao conhecer melhor o
mundo do trabalho.

 O trabalho individual deve ter entre 4 e 7 páginas, escritas em fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas.

Data final de entrega do trabalho escrito – 01/12/2016 até às 16h no CPAT,
Bloco D - entregar para Tania

MOSTRA DE FOTOS
 Ao final da atividade prática, os grupos devem organizar uma seleção de fotos,
ou escolher apenas uma, que represente o trabalho que foi estudado ao longo do
semestre para apresentar para a turma e deixar em exposição no corredor central
do Instituto de Psicologia da USP;
 Cada grupo deve confeccionar um cartaz ou um banner de aproximadamente 80
cm x 120 cm com as fotos selecionadas;
 Além das fotos, o grupo deve preparar um texto de apresentação da coleção,
com no máximo 1 lauda;
 Durante a mostra, os alunos devem circular para conhecer o trabalho dos
demais grupos, contudo, deve sempre haver um integrante do grupo próximo ao
seu trabalho para apresentá-lo aos outros colegas e demais interessados;
 A exposição terá a duração do período da aula e, ao final, todos se reunirão em
uma sala na biblioteca, junto aos professores, para discutir os trabalhos
(todos/as os/as alunos/as devem estar presentes no dia 01/12/2016 para
participar da atividade e apresentar seu trabalho).

Exposição de fotos
Data
01/12/2016
Local
Corredor central do IP USP
Horário
9h às 12h
Tamanho do cartaz/banner
80 cm x 120 cm aproximadamente

