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Psicodrama Organizacional
Nível II e III
Início Fev-2015
Profs. Responsáveis:
Andréa Claudia de Souza
Joceli Drummond

Certificado pela Febrap – Federação Brasileira de Psicodrama
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POTENCIAR
A Potenciar é uma empresa com mais de 22 anos de experiência no mercado de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Já formou profissionais de empresas como Petrobrás, H. Stern, Sodexho, Roche, Porto Seguro, GM, Correios, IBGE, ADP, Magazine Luiza e entre outros parceiros.
Visando imprimir mais dinamismo ao desenvolvimento e distribuição de seus serviços educacionais, a
Potenciar criou a Faculdade Potenciar com o objetivo de formar profissionais com a metodologia do
psicodrama.
OBJETIVO
 Por meio da capacitação, orientações e da própria metodologia socionômica, melhorar sensi-

velmente as habilidades para lidar com a dimensão humana, tornando assim mais efetivo o exercício do papel profissional e na capacidade para lidar com os mais diversos e complexos desafios
organizacionais;
 Supervisionar em grupo o papel de Psicodramatista Sócio Educador Didata com foco no Organizacional
 Formar profissionais para a utilização da metodologia sócio psicodramática em situações de
educação, treinamento e coordenação de trabalhos com grupos.
PÚBLICO-ALVO
Alunos formados no nível 1 ou 2 de Psicodrama pela Febrap.
Profissionais de todas as origens, perfis e experiências que percebam o desenvolvimento humano integrado e permanente como elemento propulsor para um convívio social e profissional mais efetivo e
também impulsionador estratégico para o sucesso pessoal e profissional.
BENEFÍCIOS
Para o participante: O Psicodrama Organizacional potencializa o Ser e o Saber dos profissionais. Além
disso, amplia a capacidade de ação e a inteligência relacional, estimulando o autoconhecimento e o
desenvolvimento das competências para se atuar diante de situações novas e fornecendo recursos
para responder de forma inovadora às situações já conhecidas.
Para a Empresa: alcançar resultados com menor desgaste possível.
Utilizar a metodologia do Psicodrama com as equipes e grupos que facilita.
Planejar atividades de treinamento com a metodologia Psicodramática:
 Otimizando as relações nas empresas;
 Utilizando a teoria: saber como e quando aplicar a metodologia;
 Perceber a dinâmica dos papéis e saber intervir quando necessário;
 Técnicas e ferramentas psicodramáticas para trabalhar com os Clusters: vínculos de dependência; limite; competição e rivalização em grupos.
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Nível II
Agenda das aulas vivenciais:
Sábado
9h às 12h – Aula dada pelos alunos (de acordo com o plano de aula)
Objetivo: Possibilitar aos alunos psicodramatistas desenvolverem o papel de professor transmitindo a
teoria, as técnicas (jogos), os métodos e as influências para utilizar a metodologia no Organizacional.
O grupo de aluno terá o período máximo de 3 horas para dar e aplicar a teoria e compartilhar os
resultados da aula.

13h15 às 18h30 – Auto dirigido
Cada aluno trará um tema a ser trabalhado. A escolha do tema e protagonista será feita por meio da
Sociometria. O protagonista/aluno escolhido pelo grupo, irá selecionar os diretores (alunos) que irão
auxiliá-lo a encontrar a saída saudável ao tema trabalhado.
Objetivo: Desenvolver o papel de Diretor na articulação com os vários métodos psicodramáticos, articulando as etapas, instrumentos e técnicas com a Dinâmica da Cena e o processamento, fundamentando a articulação metodológica com a teórica.
O Grupo Autodirigido é um dispositivo grupal que permite o entrelaçamento de aspectos pedagógicos
na formação de um psicodramatista. Oferece aos participantes, desde o primeiro dia, um campo de
ação integrado que visa atender simultaneamente as diferentes demandas: conhecimento pessoal,
aprendizado conceitual e vivência grupal. Cada participante terá a possibilidade e será estimulado a
desempenhar alternadamente os diferentes papéis constitutivos de um grupo de psicodrama: plateia,
protagonista, ego auxiliar, diretor e processador. A teoria e o método psicodramático serão apresentados de acordo com o ritmo próprio do grupo, acompanhando também a experiência de cada participante, com o objetivo de desenvolver todos os papéis citados acima. A proposta é auxiliar aos alunos
a desenvolver um conjunto de habilidades e ter conhecimentos teóricos suficientes para compreender
sua ação, além disto, vivenciar inúmeras situações dramáticas nas quais tenha oportunidade de trabalhar questões pessoais, desenvolver sua espontaneidade e sua capacidade télica.

Domingo
9h às 15h
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Professor fará a revisão e contribuição da matéria estudada e do autodirigido.
Nível III
Agenda das aulas vivenciais:
Sábado
9h às 12h – Fazer supervisão para os alunos nível II da aula dada pelos alunos (de acordo com o plano
de aula). Neste momento a luz da teoria os alunos nível III, comentam e analisam a aula dada. Os
alunos saberão antecipadamente o tema abordado para se prepararem teoricamente para a aula.
Aperfeiçoamento da escrita psicodramática.

13h15 às 18h30 – Auto dirigido
Cada aluno trará um tema a ser trabalhado. A escolha do tema e protagonista será feita por meio da
Sociometria. O protagonista/aluno escolhido pelo grupo, irá selecionar os diretores (alunos) que irão
auxiliá-lo a encontrar a saída saudável ao tema trabalhado. Neste momento, um aluno nível III poderá
ser o escolhido ou para trazer um caso de supervisão ou para dirigir. Após o trabalho, os alunos nível
III que participaram como plateia ou como ego farão supervisão dos alunos nível II e, ao final, será
realizada uma supervisão geral dos assuntos e temas tratados.
Objetivo: Desenvolver o papel de supervisor, articulando as etapas, instrumentos e técnicas com a
Dinâmica da Cena e o processamento, fundamentando a articulação metodológica com a teórica.
O Grupo Autodirigido é um dispositivo grupal que permite o entrelaçamento de aspectos pedagógicos
na formação de um psicodramatista. Oferece aos participantes, desde o primeiro dia, um campo de
ação integrado que visa atender simultaneamente as diferentes demandas: conhecimento pessoal,
aprendizado conceitual e vivência grupal. Cada participante terá a possibilidade e será estimulado a
desempenhar alternadamente os diferentes papéis constitutivos de um grupo de psicodrama: plateia,
protagonista, ego auxiliar, diretor e processador. A teoria e o método psicodramático serão apresentados de acordo com o ritmo próprio do grupo, acompanhando também a experiência de cada participante, com o objetivo de desenvolver todos os papéis citados acima. A proposta é auxiliar aos alunos
a desenvolver um conjunto de habilidades e ter conhecimentos teóricos suficientes para compreender
sua ação, fazer análise das vivencias, nas quais tenha oportunidade de trabalhar questões pessoais,
desenvolver sua espontaneidade e sua capacidade télica.
Domingo
9h às 15h
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Professor fará a revisão e contribuição da matéria estudada e do autodirigido.
O aluno nível III, em subgrupos fará uma síntese teórica do encontro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Sociodrama Organizacional
Psicodrama – Jacob Levy Moreno
Intervenções Grupais – Organizadoras Maria da Penha Nery e Maria Inês Gandolfo Conceição
Sociodrama nas Organizações – Joceli Drummond e Andrea Claudia de Souza

SÍNTESES CURRICULARES DO CORPO DOCENTE REFERENCIAL
JOCELI DRUMMOND
Professora da pós graduação e do MBA: FGV e Faculdade Potenciar; Doutoranda em Psicologia – UAL (Lisboa); Mestre Multidisciplinar Educação, Administração de Empresa – Universidade São Marcos ; Licenciada em Pedagogia e Psicologia Educacional, com Especialização em:
Operações Lógicas - Sacré Coeur de Linthouth (Bélgica), Nosologia - Instituto Moreno (Argentina), Círculo Controle de Qualidade - Instituto Llorenzo Torres (México), Assertividad - UNAM
(México), Creative Problem Solving - Creative Education Foundation (EUA), Direct Group - Institute Moreno de Beacon (EUA), Fenomenologia - USP ,Psicodrama Pedagógico – Reverso
Autora dos livros:
Liberdade e Criatividade – Ed. Aquarius 1996
Psicodrama na Organização – Ed. Ágora 2005
Sociodrama nas Organizações – Ed. Ágora 2008
Coaching com Psicodrama - Ed. Wak 2012
Team Leader Coaching - capítulo: Coaching com Psicodrama – Ed. Ser Mais 2014.
ANDRÉA CLAUDIA DE SOUZA
Doutoranda em Psicologia – UAL (Lisboa);Mestre em Psicologia da Saúde - UMESP - bolsista CAPES 2006; Coordenadora da Comissão de Divulgação e Comunicação do XVII Congresso Brasileiro de Psicodrama e I Latino-americano de Psicoterapias de grupos 2009; Membro da Diretoria de Ensino e Ciência da FEBRAP – 2008; Especialista em Sexualidade Humana - FMUSP - 2004; Psicóloga pelo Instituto
Metodista de Ensino Superior – 1987; Psicodramatista Didata pela Potenciar Consultores Associados
– 2000; Psicodramatista pela Potenciar Consultores Associados - 1999; Congressos de Educação; Psicodrama; Psicanálise; Cursos de Pedagogia da Dança; Autora do livro “Sociodrama nas Organizações”
Drummond e Souza, Ed. Ágora. Participação no livro Team Leader Coaching- capítulo sobre Coaching
com Psicodrama, Ed. Ser Mais, 2014.
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MARCOS BIDART DE NOVAES
Doutor em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; Mestre em Administração pela Universidade de São Caetano. Especialização: Psicodrama Pedagógico Organizacional
(Potenciar, FEBRAP, 2008); Análise Ambiental para o Planejamento Estratégico (USP, 2008); Coaching
com Psicodrama pela Potenciar; Planejamento Estratégico (USP, 2007); Green Belt Six Sigma Mapfre
Seguros (2006); Marketing Estratégico (Universidade de Michigan, Ann Arbor, 2002); APG Amena Key
(2002); Planejamento Estratégico e Gestão de TI (Faculdade Cândido Mendes, RJ, 2001); Qualidade
Total (Itaú Seguros 2000); Gestão e Transferência de Riscos (Cologne Resseguros, 2000); Gestão de
Riscos Financeiros (Swiss Re América, 2000).

COMO ACONTECE – CARGA HORÁRIA E ENCONTROS:
Carga horária

280 horas

Sendo 12 encontros vivenciais de 15,5 horas cada + Atividade extraclasse 30 horas = Estágio Supervisionado 34 horas + TCC 30 horas, totalizando 280 horas.
Encontros vivenciais: um final de semana do mês: sábado (9:00 às 18:30h) e domingo (9:00 às 15:00h).
Estágio supervisionado, TCC e atividade extraclasse: a combinar com o professor orientador as datas.

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
AVALIAÇÃO
Cada disciplina terá sua avaliação própria, definida entre a coordenação acadêmica e o professor.
Além das avaliações por disciplina, ao final do curso deverá ser entregue um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
De acordo com as resoluções vigentes da FEBRAP e do Instituto Drummond, o TCC é obrigatório e sua estruturação,
realização e critérios de aceitação seguirão rigorosamente as normas em vigor na data de início do curso.

CERTIFICAÇÃO AO FINAL DO CURSO
Ao final do curso, após a apresentação do trabalho de conclusão de curso, o aluno receberá a certificação:
Certificado de PSICODRAMATISTA Nível II ou III e/ou Nível II ou III pela Federação Brasileira de Psicodrama –
FEBRAP, com reconhecimento internacional.

LOCAL DO CURSO
Local do curso em São Paulo: Potenciar - Rua Corgie Assad Abdalla, 237- Morumbi – São Paulo – SP.
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1º Semestre Fevereiro/2015 a
Julho/2015

2º Semestre Agosto/2015 a
Janeiro/2016

21/02/2015

22/02/2015

14/03/2015

15/03/2015

11/04/2015

12/04/2015

16/05/2015

17/05/2015

13/06/2014

14/06/2015

25/07/2015

26/07/2015

22/08/2015

23/08/2015

19/09/2015

20/09/2015

24/10/2015

25/10/2015

21/11/2015

22/11/2015

12/12/2015

13/12/2015

30/01/2016

31/01/2016

INVESTIMENTO





24 parcelas de R$ 390,00 ou
18 parcelas de R$ 480,00 ou
12 parcelas de R$ 660,00 ou
10% desconto a vista – R$ 3.564,00 no semestre

Wally Rodrigues
Potenciar Consultores Associados
f: 11 3815-8877 ou 3032-7055
Tim: (11) 98122-8465 ou 11 99222-9220 (Valéria)
atendimento@potenciar.com.br
Conheça nosso site www.potenciar.com.br
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