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TABELA 1: DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

NOME DO LABORATÓRIO Nº DE 
DOCENTES 

Nº DE ALUNOS 
DESCRIÇÃO 

GRADUAÇÃO PÓS 

LABORATÓRIO DE COGNIÇÃO E EFETIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES (CEO) 2 7 5 

 
São realizadas pesquisas relacionadas às linhas Aprendizagem, processos 
psicossociais e mudanças nas organizações e Cultura Organizações e Bem Estar. 
O laboratório abriga concomitantemente dois grupos de pesquisa. O primeiro, 
o Grupo Tamayo de Pesquisa em Cultura, Valores e Comportamento, reúne 
pessoas interessadas em compreender fenômenos relacionados aos valores 
humanos, as atitudes e os comportamentos no contexto social e organizacional. 
O segundo grupo de pesquisa, Desempenho de Equipes de Trabalho - DEQUI, 
possui como foco de interesse a compreensão de processos que ocorrem em 
equipes de trabalho, assim como a compreensão da efetividade do seu 
desempenho. 
 

NÚCLEO DE ERGONOMIA DE ATIVIDADES, COGNIÇÃO E SAÚDE (ECOS) 3 12 6 

 
Os principais tipos de atividades executadas são: (a) Acompanhamento da 
execução dos sub-projetos de pesquisas (teses, dissertações e IC); (b) Discussão 
de textos, vídeos, artigos, projetos de pesquisa e de intervenção em ergonomia; 
(c) Planejamento das atividades dos projetos; (d) Organização de eventos 
específicos (seminários, palestras, oficinas); (e) Preparação de comunicações em 
eventos científicos, artigos, capítulos de livro; (f) Reuniões de trabalho diversas 
(ex. intercâmbio internacional); (g) realizar revisão de literatura; (h) Tratamento 
e análise de dados das pesquisas; (i) realizar apresentações simuladas de defesas 
de dissertações e teses. 
 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM, PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E MUDANÇAS NAS 
ORGANIZAÇÕES (LABAMO) 1 5 6 

 
Abriga o grupo de pesquisa “Aprendizagem no Trabalho” com o objetivo de 
apoiar a formação de pesquisadores de doutorado e mestrado e à produção de 
conhecimento da área de aprendizagem no trabalho, desenvolvimento de 
competências, cultura organizacional de aprendizagem, aprendizagem em 
equipes, avaliação de treinamento e desenvolvimento, avaliação de 
transferência de aprendizagem para o trabalho, qualificação profissional e 
construção de medidas nessa área, apoiando a formação profissional de 
estudantes de graduação, bolsistas de iniciação científica e estudantes de Pós-
Graduação. 
 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO PSICOLÓGICA (LABPAM) 2 2 7 

 
As atividades incluem discussão epistemológica da pesquisa científica, 
construção, validação e adaptação de instrumentos de pesquisa, estudos de 
técnicas e processos de psicologia social, avaliação de programas sociais, 



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO – PST  

 

 

aplicação desses métodos e técnicas na gestão de recursos humanos. Inscreve-se 
no campo do conhecimento e adota orientações teóricas da psicologia social, da 
educação e da psicometria. Utiliza abordagem metodológica quantitativa e 
qualitativa. 
 

LABORATÓRIO DE SAÚDE E CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES (LACSO) 4 31 17 

 
As atividades no laboratório compreendem planejamento de pesquisa, 
elaborações de material/instrumentos de coleta, análise e discussão de dados; 
discussões de teorias e métodos que fundamentam as pesquisas e as 
orientações de alunos de graduação e pós-graduação; elaboração de relatórios 
de pesquisa; atividades de extensão; orientação de alunos da graduação, da pós-
graduação, de monitores de ensino da graduação, da pós-graduação e de 
estagiários e de estagiários em docência da pós; preparação de resultados de 
pesquisas para congressos e publicações; acolhimento de pesquisadores e 
alunos dos convênios de pesquisa; reuniões das equipes de pesquisa. 
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO (LAPSIS) 1 2 7 

 
São feitas reuniões de trabalho para elaboração e acompanhamento de 
processos; levantamento e revisão de literatura (aspectos teórico-
metodológicos); grupos de estudo; coleta de dados em situação de laboratórios 
(entrevistas, grupos focais...); transcrição de dados qualitativos; construção de 
bancos de dados informatizados; análise automática de dados quantitativos 
(SPSS; Sphinx; EVOC; SIMI; Tri-Deux; Alceste, SPADT); análise dos dados 
qualitativos. Realiza-se um Seminário de Pesquisa todas as quartas-feiras 
recebendo pesquisadores nacionais e internacionais, objetivando veicular novos 
aportes teóricos e metodológicos da TRS, apresentar projetos de pesquisa em 
andamento e examinar as contribuições teóricas das pesquisas realizadas no 
LAPsiS para o desenvolvimento das TRS. 
 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS INSTRUCIONAIS (LASI) 3 18 11 

 
Abriga o grupo IMPACTO, que desenvolve as atividades do laboratório. Este 
grupo reúne semanalmente estudantes de graduação e pós-graduação, bem 
como profissionais externos à UnB, interessados em TD&E. As reuniões são 
realizadas com o intuito de discutir projetos de pesquisa em andamento, realizar 
análises de literatura, estudar novos métodos de coleta e análise de dados, 
analisar e interpretar resultados de pesquisa, confeccionar e elaborar textos 
científicos, preparar apresentações orais de dissertações e teses oriundas de 
pesquisas realizadas por integrantes do grupo. Há no momento onze pesquisas 
em andamento em diferentes contextos organizacionais. 
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL (LPA) 2 12 8  
Acompanhamento da execução dos sub-projetos de pesquisas, (teses 
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dissertações e IC); discussão de textos, vídeos, artigos, projetos de pesquisa e de 
intervenção em ergonomia; planejamento das atividades dos projetos; 
organização de eventos específicos (seminários, palestras, oficinas); preparação 
de comunicações em eventos científicos, artigos, capítulos de livros; 
Intercâmbios internacionais; realização de revisão de literatura; tratamento e 
análise de dados de pesquisa e realização de apresentações simultâneas de 
defesas de dissertações e teses. 
 

LABORATÓRIO DE PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO (LPCT) 1 9 13 

 
Coleta e análise de dados, resultados de escalas, entrevistas individuais, 
entrevistas coletivas, grupo focal, sessões coletivas em clínica do trabalho e 
filmagens; orientações de teses, dissertações e monografias; grupos de estudo; 
coordenação de cursos de especialização e supervisão em clínica do trabalho. 
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA SOCIAL (LPS) 2 20 5 

 
As atividades incluem: planejamento de pesquisa, de analise de dados 
(estatísticas, vídeo, áudio, etc.), de discussão de dados com projeção em tela, de 
atividades de projetos de extensão; estudo e produção de material bibliográfico 
e relatórios de pesquisa; realização de grupos focais; treinamento de 
experimentadores e auxiliares de pesquisa; supervisão de monitores de 
graduação e de pós-graduação; supervisão de alunos de pós em estágio docente; 
elaboração de materiais para pesquisa; laboratorial e de campo. 
 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DO TRABALHO, DIVERSIDADE E IDENTIDADE (LTDI) 5 15 11 

 
O LTDI liga e desenvolve-se diretamente ligado a três linhas de pesquisa da Pós-
Graduação do PSTO: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento 
Humano; Cultura, organização e Bem Estar; Processos de Trabalho, Ergonomia 
da Atividade, Saúde, que se desdobram em ensino e pesquisa nas áreas de 
trabalho, relação trabalho-trabalhador e saúde do trabalhador, identidade, 
diversidade cultural do trabalho, identidade, diversidade cultural e do trabalho, 
psicologia autóctone, comportamento do consumidor e pesquisa inter-cultural. 
 

LABORATÓRIO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO (META) 1 4 6 

 
Neste laboratório realizam-se a linha de pesquisa do programa de pós do PSTO 
intitulada Avaliação e Instrumentação Psicológica. Essa atividade incluem 
discussões teóricas relativas a processos de construção, validação e adaptação 
de instrumentos de avaliação psicológica aplicadas a diversos campos como o da 
psicologia social, avaliação de programas sociais e psicologia organizacional. 
Inscreve-se no campo do conhecimento e adota orientações teóricas da 
psicologia social, da educação e da psicometria. Utiliza abordagem 
metodológica, quantitativa e qualitativa. 
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LABORATÓRIO DE ENSINO EM PSICOLOGIA 1 --- --- --- 
 

TABELA 2: DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS 

 

NOME DO LABORATÓRIO EQUIPAMENTOS 

LABORATÓRIO DE COGNIÇÃO E EFETIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES (CEO) 

 
 3 computadores; 
 1 Projetor de slides; 
 SPSS; 
 MLWIN. 

 

NÚCLEO DE ERGONOMIA DE ATIVIDADES, COGNIÇÃO E SAÚDE (ECOS) 

 
 4 computadores; 
 1 impressora; 
 2 projetores. 

  

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM, PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E MUDANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES 
(LABAMO) 

 
 8 computadores; 
 1 tela de projeção; 
 End Note; 
 SPSS.  

 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO PSICOLÓGICA (LABPAM) 

 
 4 computadores; 
 2 impressoras; 
 SPSS; 
 Amos; 
 Test Fact; 
 NOHARM. 

 

LABORATÓRIO DE SAÚDE E CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES (LACSO) 

 
 1 tela de projeção; 
 4 computadores; 
 1 impressora multifuncional. 

 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO (LAPSIS)  
 2 monitores + 1 CPU; 
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 2 impressoras. 
 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS INSTRUCIONAIS (LASI) 

 
 2 computadores; 
 SPSS. 

 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL (LPA) 

 
 4 computadores; 
 1 impressora; 
 1 tela de projeção. 

 

LABORATÓRIO DE PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO (LPCT) 

 
 1 impressora; 
 1 computador; 
 1 tela de projeção; 
 SPSS; 
 Alceste. 

 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA SOCIAL (LPS) 

 
 1 impressora; 
 SPSS; 
 Inquisid. 

 
LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DO TRABALHO, DIVERSIDADE E IDENTIDADE (LTDI)  

LABORATÓRIO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO (META) 
   
 2 computadores; 
  

LABORATÓRIO DE ENSINO EM PSICOLOGIA 

 
 9 computadores; 
 SPSS; 
 Alceste. 

 
 


