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1 – EMENTA: 
 
 

Administração de pessoal dentro da evolução da Teoria Administrativa: 
objetivos e evolução; retrospecto histórico e breve análise dos principais enfoques 
(jurídico, tecnicista-moralista, de relações humanas, comportamentalista e sistêmico); 
Administração de Pessoal e Ecologia.  Influências características culturais. 
Problemas básicos da Administração de Pessoal; conceitos e objetivos; funções e 
posições da Administração de Pessoal dentro da Empresa; a administração de 
cargos e salários como fator de motivação; diretrizes e procedimentos técnicos da 
administração de cargos e salários. Pesquisa de salários. Recrutamento: conceitos, 
objetivos e interdependências. Avaliação de desempenho. Treinamento e 
desenvolvimento: conceitos, objetivos e interdependência. O indivíduo na 
Organização e seus reflexos na Administração de Pessoal. 

 
2 - OBJETIVOS: 

 
O objetivo da disciplina é introduzir o aluno no estudo dos módulos básicos       

da administração de recursos humanos como um  todo, visando   a    aquisição      de 
conhecimentos teóricos e práticos mínimos necessários ao administrador para 
entender o fenômeno do fator humano nas organizações e instrumentalizando-os 
para o exercício desta função. Objetiva, ainda, demonstrar e explicar aos alunos, 
como a administração de recursos humanos deixou de ser um conjunto de atividades 
administrativas meramente de apoio, para se transformar num conjunto de ações 
estratégicas que visam valorizar o empregado, buscando seu comprometimento com 
os objetivos empresariais, através da melhoria contínua de seu trabalho e de sua 
produtividade. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

• Apresentação e discussão da disciplina: conteúdo programático,        
estratégias de ensino-aprendizagem, critérios de avaliação, bibliografia básica 
e complementar; 

• O planejamento de Recursos Humanos dentro do contexto do Planejamento 
Empresarial.; 

• A empresa e o mercado de trabalho; 
• A evolução histórica da Administração de Recursos Humanos nas empresas; 
• O Sistema de Administração de Recursos Humanos: módulos de integração e 

visão sistêmica do processo; 
• Recrutamento e Seleção de Pessoal; 
• Contratação e desligamento: aspectos técnicos, integração e recolocação; 
• Administração de Cargos e Salários: Plano de Cargos e Salários, Grade 

Salarial, Pesquisa Salarial e Sistemas de Remuneração; 
• Avaliação de desempenho: influência da motivação no comportamento 

humano;  
• Treinamento e desenvolvimento de pessoal; 
• Planejamento de Carreira; 
• Novos instrumentos da Administração de Recursos Humanos nas 

Organizações: Qualidade de Vida no Trabalho, Ética e Responsabilidade 
Social e Gestão do Conhecimento. 

 
 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Aulas expositivas e participativas. Discussões de textos e artigos de periódicos  
que enfoquem temas da disciplina. Estudos de casos. Trabalhos individuais e em 
grupo. 
 
 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
 

• Aplicação de duas provas contendo questões objetivas e dissertativas, sem 
consulta, com periodicidade bimestral, valendo seis (6,0) pontos cada uma. 

• Avaliação de dois trabalhos bibliográficos/pesquisa de campo/ pesquisa 
eletrônica, a serem realizados em grupo, durante o semestre, um em cada 
bimestre, valendo quatro (4,0) pontos cada um. 

• As notas dos bimestres serão os resultados das somas das notas das provas, 
mais a notas dos trabalhos de pesquisa externa, sendo que a nota do 
semestre será a soma das notas dos bimestres dividida por dois.  
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