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1 – EMENTA: 
 

O contexto da disciplina compreende a realização de estudos voltados para 

Administração de Recursos Humanos com ênfase nas pessoas, visando 

permitir atualização na área através dos temas abordados.

 

2 - OBJETIVOS: 

 

♦ Ampliar a visão sobre RH no processo empresarial;
♦ Melhorar a visão crítica sobre a postura profissional e adoção de

tecnologia de gestão;
♦ Compreender a complexidade do conceito de Gestão de Pessoas e 

suas múltiplas dimensões e formas de abordagens;
♦ Realizar análises comparativas e debates através de seminários na 

Gestão de Pessoas; 
♦ Avaliar a importância do estudo da 

formação profissional.
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PROGRAMA 

 
Gestão de Pessoas  Cód. : ADM 

Adriana Bortolon Carvalho Cardoso  Período: 2012/1
60 horas

 

O contexto da disciplina compreende a realização de estudos voltados para 

Administração de Recursos Humanos com ênfase nas pessoas, visando 

permitir atualização na área através dos temas abordados. 

Ampliar a visão sobre RH no processo empresarial; 
Melhorar a visão crítica sobre a postura profissional e adoção de

tecnologia de gestão; 
Compreender a complexidade do conceito de Gestão de Pessoas e 

suas múltiplas dimensões e formas de abordagens; 
Realizar análises comparativas e debates através de seminários na 

 
Avaliar a importância do estudo da Gestão de Pessoas para sua 

formação profissional. 
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Melhorar a visão crítica sobre a postura profissional e adoção de 

Compreender a complexidade do conceito de Gestão de Pessoas e 

Realizar análises comparativas e debates através de seminários na 

Gestão de Pessoas para sua 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidades: 
 

1- Introdução e conceitos atualizados de Gestão de Pessoas 
 

• Contexto atualizado de gestão de pessoas; 
• Conceito de gestão de pessoas; 
• Objetivos da Gestão de pessoas; 
• Processos de gestão de pessoas; 

 

2- Recrutamento, Seleção e Remuneração de pessoas 
 

• Mercado de Trabalho 
• Recrutamento – conceito e técnica 
• Seleção – conceito e processo 
• Remuneração 

 

3- Desenvolvimento de pessoas e relações com empreg ado 
 

• Treinamento 
• Mudança Organizacional 
• Relacionamento Interpessoal e Assedio Moral 
• Gestão de Conflitos e Negociação 
 

4 – O lado prático 

 

• Seminários temáticos  
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4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 

Serão privilegiadas aulas dialogadas, com discussão de textos indicados e atividades 
em grupo. 

 

5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

 

• Prova Final (se possuir presença igual ou superior a 75%). 

Alunos com média abaixo de 7,0 poderão fazer a Prova Final (que abrange 
todo o conteúdo do semestre) e serão considerados aprovados se a média da 
nota desta prova com a nota do semestre for igual ou superior a 5,0.A prova 
final será realizada no dia 29.06.2012 

 
6–COMUNICAÇÃO COM A PROFESSORA: 
 
*O e-mail para contato é: adribortolon@gmail.com –>*Quando noenvio de 
um e-mail à professora, por gentileza, identificar- se conformedescrito a 
seguir: [“Me chamo (Nome + Sobrenome), sou do “7º período”, da disciplina 
“X” da faculdade “Y”]. 
 

7 –REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ARAÚJO. L. As modernas Ferramentas de Gestão . São Paulo: Atlas, 2001. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

1o.  BIMESTRE (PESO1):a)80% da nota : prova escrita, individual, sem 
consulta,sobre o conteúdo das Unidades I ,II  e parte da IIImarcada para o dia 
27/04/2012; b)20% da nota :  discussão dos artigos trabalhados em sala eexercícios 
em grupo e individual realizados conforme solicitado. 

2o.  BIMESTRE (PESO1):a)70% da nota :seminário, em grupo, apresentações dias: 
20/06/12 e 22/06/12;b)30% da nota :: Atividades realizadas em sala de aula ou 
conforme solicitado. 

O SEMINÁRIOserá apresentado a partir da pesquisa de um artigo científico 
relacionado aos temas da disciplina. O grupo apresentará o artigo em power point e 
acrescentará um caso real relativo ao estudo realizado. Deve ser entregue os slides, o 
artigo anexado e o caso devidamente digitado e relatado. 
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ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. Ed. LTC. Rio de 
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• Artigos e publicações recentes de jornais e revistas. 
 

• Indicações bibliográficas complementares poderão ser feitas ao longo do 

período. 

 

 
 
 
 


