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1- EMENTA. 
Políticas e estratégias para o desenvolvimento de recursos humanos em diferentes 
tipos de instituição. Análise ambiental do mercado de trabalho. Variáveis 
sócioeconômicas, políticas, jurídicas e culturais que intervêm nas relações de 
trabalho. A organização como um sistema aberto sócio-técnico integrador da 
dimensão ambiental, tecnológica e social. 
 
2- OBJETIVOS. 
Ao final da disciplina espera-se que o aluno tenha uma visão mais crítica sobre a 
postura empresarial e a adoção de tecnologias de gestão e identifique as variáveis 
presentes nas relações de trabalho. 
 
3- METODOLOGIA. 
Aulas expositivas dialogadas; leitura, análise e debates de filmes e textos; 
apresentação de trabalhos e desenvolvimento de artigo científico. 
 
4- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
 
4.1 O estado da arte em gestão de pessoas. 
 
4.2 Apresentação e discussão dos filmes: 
a) O que você faria? (Jordi Gacerán). 
b) Segunda feira ao sol. (Fernando Leon de Aranoa). 
c) O corte. (José Garcia Costa Gravas). 
e) Os companheiros. (Mario Monicelli). 
f) Metrópolis. (Fritz Lang). 
 
4.3 Discussão dos textos: 
a) As origens da gerência - Harry Bravermann. 
b) Modelos de homem e teoria administrativa -  Alberto Guerreiro Ramos. 
c) Recursos humanos uma releitura contextualista – Luiz Homero Silva Gutierrez. 



d) Gestão com pessoas, subjetividade e objetividade nas organizações. Eduardo 
Davel e Sylvia Constante Vergara. 
e) Sequestro da subjetividade e as novas formas de controle psicológico no trabalho: 
uma abordagem crítica ao modelo toyotista de produção - José Henrique de Faria e 
Francis Kanashiro Meneghetti. 
f) Explorando a caverna de platão: as organizações vistas como prisões psíquícas - 
Gareth Morgan. 
g) Críticas á teoria do capital humano (uma contribuição à análise de políticas em 
educação)  - Edson Pacheco de Ameida e Rosângela Saldanha Pereira. 
h) Gestão de competências: uma nova abordagem em recursos humanos – Maria do 
Socorro M. V. De Carvalho. 
i) Enxugamento de pessoal no Brasil: podem-se atenuar seus efeitos em empresa e 
indivíduo? Miguel P. Caldas. 
j) Um toque sobre a qualificação do trabalhador.Corália Terezinha Piacentini. 
k) Paradimas na formação de administradores: frustrações e possibilidades - José 
Francisco Salm. 
 
4.4 – Apresentação dos trabalhos em grupo – temas l ivres da área de gestão de 
pessoas. (10 grupos, apresentação de 3 grupos por d ia). 
 
5- AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados da seguinte forma: 
a) Apresentação de trabalhos (grupo) -  até  4 pontos 
b) Entrega no prazo das resenha de textos e filmes – até 3 pontos 
c) Artigo elaborado em dupla entregue ao final da disciplina (modelo ANPAD)  – até 3 
pontos. 
Total = 10 pontos. 
Alunos que por ventura ficarem para exame final, farão prova escrita sobre todo o 
conteúdo  da disciplina. 
Observação importante : independente da nota é pré-requisito para aprovação 75% 
de freqüência as aulas. O abono das faltas será concedido por meio de requerimento 
e dentro dos casos previstos pelo regulamento da Universidade. 
 
6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
Portal do aluno, pelo email rrbehr@gmail.com, pelo telefone 88090151 ou na sala 37 
do prédio dos departamentos do CCJE. 
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