
Projeto: Comunicação nas relações de trabalho / Proponente: Prof. Dr. José Agnaldo Gomes 

Demais envolvidos na execução do projeto: estagiários do curso de psicologia do 4º ano (núcleo 4) 

A quem se destina: Aos profissionais que compõem as equipes de saúde da UBS – Vila Ramos, com possibilidade de estender o projeto 

às demais UBS’s. 

No de participantes previstos: 15 participantes (no máximo) 

No. de encontros previstos: 5 encontros 

Dia e horário: 09/05; 16/05; 23/05; 30/05 e 06/06. Encontros semanais, quartas-feiras, das 14h00 às 18h00 

 

Proposta 
 

Objetivo Justificativa Estratégia/Ação 
(método) 

Dia/horário 
semanais 

Recursos 

Módulo I: 
Introdução conceitual 
das estruturas formais 
e informais de 
comunicação e seus 
desdobramentos em 
práticas e ações no 
ambiente de trabalho. 

Assimilar a comunicação 
enquanto entendimento 
recíproco e base de 
compromisso para ações 
desenvolvidas 
coletivamente. 

A comunicação no trabalho estrutura 
e sedimenta uma rede de 
informações que afetam a realização 
do trabalho. Esse módulo permite 
reconhecer esse potencial 
(des)organizativo da comunicação e 
como elemento subjetivo mediador 
das relações. 

Apresentação conceitual; 
Reflexões em grupo com 
exemplos do cotidiano de 
trabalho; 
Atividade em grupo; 
Avaliação da formação; 
 

09/05 
Quarta-feira 
das 14h:00 – 
18h:00 
 

Multimídia 
(notebook e 
projetor); 
Papel flip-
chart;  
Pincéis 
atômicos 

      
Modulo II: 
Explorar os sentidos da 
comunicação e sua 
importância nas 
relações de trabalho. 

Objetiva-se ampliar a 
compreensão sobre as 
estruturas de comunicação 
(informativa, ideológica, 
organizativa, poder) para o 
manejo em situações 
concretas de trabalho. 

A comunicação no contexto de 
trabalho é produtora de sentidos e 
mediadora de relações de força no 
trabalho. Compreende-la permite o 
manejo consciente em benefício do 
grupo e da organização. 

Apresentação conceitual; 
Reflexões em grupo com 
exemplos do cotidiano de 
trabalho; 
Atividade em grupo; 
Avaliação da formação 
 

16/05 
Quarta-feira 
das 14h:00 – 
18h:00 
 

Multimídia 
(notebook e 
projetor); 
Papel flip-
chart;  
Pincéis 
atômicos 

      
Módulo III: 
Cultura organizacional 
e a estruturação de 
poderes pela 
comunicação. O lugar 

Pretende-se explorar a 
estruturação de poderes no 
ambiente de trabalho 
estabelecendo um nexo 
entre comunicação e função 

Em organizações horizontalizadas de 
trabalho “o lugar de onde se fala” 
pode ter uma dimensão individual, ou 
coletiva. Em ambos os casos seus 
desdobramentos podem auxiliar 

Apresentação conceitual; 
Reflexões em grupo com 
exemplos do cotidiano de 
trabalho; 
Atividade em grupo; 

23/05 
Quarta-feira 
das 14h:00 – 
18h:00 
 

Multimídia 
(notebook e 
projetor); 
Papel flip-
chart;  



de onde se fala. (poder pela hierarquia), e 
conhecimento (poder pelo 
saber). 

(adesão) ou impedir a realização do 
trabalho (boicote). 

Avaliação da formação 
 

Pincéis 
atômicos 

Módulo IV: 
Comunicação e suas 
formas no ambiente de 
trabalho: A Técnica, a 
prática e a comum. 
 

Nesse módulo busca-se 
explorar e desconstruir as 
formas de comunicação 
inacessíveis 
(exclusivamente técnica) 
que dificultam o 
desenvolvimento do 
trabalho em ambientes 
compostos por 
multiprofissionais. Qual o 
discurso predominante? O 
discurso técnico? O prático 
ou comum? Que 
mecanismos sustentam as 
formas predominantes de 
determinados discursos? 

No ambiente de trabalho composto 
por profissionais de áreas distintas a 
comunicação exclusivamente técnica 
pode tornar-se ineficiente por perder 
sua base elementar: “comunicar: 
compreender e ser compreendido”. 
Explorar as forma de comunicação 
permite compreender a diferença 
entre o monólogo e o diálogo; o 
realizador do executor. 

Apresentação conceitual; 
Reflexões em grupo com 
exemplos do cotidiano de 
trabalho; 
Atividade em grupo; 
Avaliação da formação 

30/05 
Quarta-feira 
das 14h:00 – 
18h:00 
 

Multimídia 
(notebook e 
projetor); 
Papel flip-
chart;  
Pincéis 
atômicos 

Módulo V: 
Comunicação interna e 
externa e sua relação 
com a imagem do 
serviço oferecido. 
 

Estabelecer a relação da 
comunicação com a imagem 
da organização e serviço 
prestado. 
Trata-se nesse módulo da 
forma de comunicação entre 
serviço e comunidade. 
 

A comunicação interna produz 
práticas de trabalho; externa produz 
imagens, apreciações e conceitos 
sobre a própria estrutura 
organizacional. 
 

Apresentação conceitual; 
Reflexões em grupo com 
exemplos do cotidiano de 
trabalho; 
Atividade em grupo; 
Avaliação da formação 

06/06 
Quarta-feira 
das 14h:00 – 
18h:00 
 

Multimídia 
(notebook e 
projetor); 
Papel flip-
chart;  
Pincéis 
atômicos 

 
 
 


