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Resumo: 
Apresentar dimensões conceituais do Bem-estar subjetivo conforme a 
abordagem da psicologia positiva defendida por Seligman [2012] e como estas 
se associam a espiritualidade no local de trabalho que na literatura de Aschon 
e Duchon [2000] e Rego, Cunha e Souto [2007] são apontados elementos 
como trabalho significativo, senso de comunidade e alinhamento de valores 
como pertinentes a essa modalidade de cultura organizacional. Ademais, 
equilíbrio emocional e paz interior incluídas no arcabouço conceitual por 
Joelle e Coelho (2019). Um estudo empírico resultante da tese de doutorado 
em Administração defendida pela docente ministrante do curso. 

 
Objetivo Geral: 
Disseminar conhecimentos de como se configuram as dimensões do bem-estar 
das pessoas na cultura da espiritualidade organizacional e os benefícios para 
os empregados e a organização. 
 

Objetivos Específicos: 
1. Apresentar as dimensões conceituais do bem-estar subjetivo. 
2. Descrever as dimensões conceituais de espiritualidade organizacional. 
3. Caracterizar a cultura de espiritualidade organizacional para o bem-estar das 
pessoas e a organização. 
 

Justificativa: 
Oferecer ganhos acadêmicos para a Instituição UFPI ao tempo que 
colaborando com o desenvolvimento de novas técnicas, abordagens e 
metodologias na formação continuada dos participantes do curso. 
 

Pré-Requisito para Inscrição: 
Pessoas da comunidade que tenham escolaridade com nível médio (completo) 
ou superior (incompleto ou completo) de qualquer instituição de ensino; 
servidores e acadêmicos da instituição UFPI que tenham interesse sobre a 
temática foco do curso. 
 

Forma de Avaliação do Curso: 
Frequência e participação nos momentos interativos abertos para a interação 
dialogada. 
 

Resultados: 
Que o participante seja favorecido com o aquisição de novos conhecimentos 
sobre a temática do bem-estar subjetivo associados a cultura da 
espiritualidade organizacional, e desse modo, ampliar o seu campo de visão 
profissional acerca de uma cultura emergente. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PREXC 
COORDENADORIA DE PROGRAMA, PROJETOS E EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS- CPPEC 

 

 

 

 

 2 

 
 
 

 
 

ANTONELLA MARIA DAS CHAGAS SOUSA 
Docente efetiva da UFPI  lotada no Curso de Administração EaD 

Graduada em Administração (FAR) e Serviço Social (UFPI) 
Especialista em Administração de Recursos Humanos (UFPI) 

Mestre em Administração (UFPB) 
Doutora em Administração (USCS/SP) 

 
 Curso de Formação Continuada:  Bem-estar dos empregados na cultura da espiritualidade   
organizacional  
 Período de realização: 07 a 15 de junho de 2022 
 Turno: Manhã, das 8h 30 as 12 h 30  
 Carga horária do participante: 32 h 
 Público-alvo: Interno: 10;  Externo: 20 
 Tipo de curso: Formação continuada 
 Modalidade: presencial 
 Local de realização:sala a definir nas instalações da UFPI/CCHL 

 Local de inscrição: www.sigaa.ufpi.br 
 Período de inscrição: de 31/05 a 07/06 de 2022              
 Telefone:  (86) 99450-6226                                     
 E-mail: docente.antonella@ufpi.edu.br 
 

Programação: 
-07/06/22(terça/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 1 - Apresentação do curso. 
Exposição dialogada das dimensões conceituais do Bem-estar subjetivo. 
-08/06/22(quarta/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 2 -Exposição dialogada das 
dimensões conceituais do Bem-estar subjetivo. 
-09/06/22(quinta/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 3 -Exposição dialogada das 
dimensões conceituais da Espiritualidade Organizacional. 
-10/06/22 (sexta/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 4 -Exposição dialogada das 
dimensões conceituais da Espiritualidade Organizacional. 
-13/06/22(segunda/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 5 -Discussão sobre a cultura 
organizacional e elementos da Espiritualidade Organizacional. 
-14/06/22 (terça/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 6 - Exposição dialogada sobre 
práticas de Espiritualidade Organizacional. 
-15/06/22 (quarta/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 7 -Exposição sobre os benefícios 
da cultura da Espiritualidade Organizacional para o bem-estar subjetivo dos 
empregados. Desafios atuais para a cultura da Espiritualidade Organizacional. 
-16/06/22 (quinta/feira): de 8h 30 as 12h 30 - Módulo 8 -Exposição dos resultados de 
pesquisa de campo/tese da docente ministrante do curso. Desafios atuais para a cultura 
da Espiritualidade Organizacional. 
 


