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PROGRAMA 

 
 
Disciplina: Avaliação de Desempenho  Código: ADM-02192 
Professor: Sérgio Lopes   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2003/1 
 
 
1 – EMENTA: 
 
 

Avaliação de Desempenho: conceituado, objetivos e interdependências.  
Definição de Modelo de Avaliação.  O Diagnóstico do desempenho:  levantamento 
dos dados, elaboração e aplicação dos instrumentos, análise e interpretação dos 
resultados.  Acompanhamento.  Administração do programa de avaliação. 
 
 
2 - OBJETIVOS: 
 

O objetivo geral da disciplina é fornecer instrumental analítico que possibilite 
ao aluno planejar e operacionalizar políticas de Avaliação de Desempenho de 
Pessoas. Em termos específicos, a finalidade da disciplina é levar o aluno a: 

 
• Discutir o papel do tema Avaliação de Desempenho; 
• Identificar as etapas básicas do processo de Avaliação de Desempenho; 
• Reconhecer a importância dos conceitos relativos a Avaliação de 

Desempenho para a compreensão da participação efetiva das pessoas na 
dinâmica do processo organizacional; 

• Reconhecer a utilidade de diferentes tipos de técnicas de Avaliação de 
Desempenho. 

 
3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Apresentação da disciplina (Conteúdo programático, estratégias de ensino e de 
avaliação). 
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• Re-humanizando a avaliação de desempenho; 
• A avaliação como fenômeno natural; 
• Avaliando o desempenho humano no trabalho; 
• Eficiência e eficácia de desempenho; 
• Pensando estrategicamente a avaliação de desempenho nas Organizações; 
• Quem avalia o desempenho de quem? 
• O ato de avaliar; 
• Treinamento dos avaliadores; 
• Planejando uma estratégia; 
• Praticando a avaliação de desempenho; 
• Tendências em avaliação de desempenho; 
• Avaliação de executivos; 
• O comitê de avaliação; 
• O registro do desempenho no trabalho; 
• As técnicas em avaliação de desempenho; 
• A entrevista de avaliação. 

 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

O programa em pauta será desenvolvido com base na utilização dos seguintes 
recursos didáticos: 

 
• Aulas expositivas e debates sobre os tópicos do programa; 
• Apresentação de seminários pelos alunos de tópicos do programa, 

seguidos de debates sob a coordenação do professor; 
• Apresentação e discussão de artigos; 
• Utilização de recursos multimídia. 

 
 

5– METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação do desempenho dos alunos será realizada com base nos 
seguintes instrumentos: 
 

• Apresentação oral de seminários com exercícios e debates sobre textos de 
aulas. 

• Realização de prova escrita individual com consulta 
• A nota será a média das duas avaliações. 
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