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PROGRAMA 
 

Disciplina: Gestão de Pessoas I Código: ADM-10386 
Carga Horária: 60 horas Período: 5º  

 
 

 
 
1. EMENTA 
 
Histórico da administração de recursos humanos. Administração estratégica de recursos 
humanos. As transformações nas estratégias organizacionais e a integração com as 
estratégias de recursos humanos.  Desafios do processo de gestão de seres humanos nas 
organizações. Planejamento de recursos humanos e planejamento organizacional. Políticas 
e práticas de recursos humanos. Ingresso e colocação (recolocação) de recursos humanos. 
Desenvolvimento e treinamento. Motivação e liderança, fatores de integração e 
produtividade. Higiene, segurança e medicina do trabalho. Consultoria de recursos 
humanos. 

 
2 .OBJETIVOS 
 
Ao final da disciplina, espera-se que os alunos estejam aptos a: 
 
- Compreender aspectos teóricos, práticos e críticos acerca de alguns dos principais 
conceitos, princípios e aspectos básicos referentes à Gestão de Pessoas nas organizações 
contemporâneas; 
 
- Reconhecer a importância do estudo da Gestão de Pessoas para a sua formação 
profissional; 
 
- Perseverar na ação de buscar permanente atualização e pensamento crítico no estudo da 
Gestão de Pessoas nas organizações contemporâneas, atingindo reflexões cada vez mais 
aprofundadas acerca do assunto. 
 
3 . CONTEÚDO  
 
Unidade I – Contextualizando a Gestão de Pessoas: 

� Introdução à moderna gestão de pessoas.  
� A Gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo.  
� O desafio da gestão de recursos humanos.  

 



Unidade II – Os processos de Gestão de Pessoas 
� Planejamento e Recrutamento de Pessoas  
� Seleção de Pessoas  
� Treinamento e Desenvolvimento  
� Higiene, segurança e medicina do trabalho  
� Consultoria de Recursos Humanos.  
 

Unidade III – Abordagem crítica dos processos de Gestão de Pessoas 
� Gestão de Pessoas e discurso organizacional  

 
Unidade IV- Aproximando-se da prática da gestão de pessoas 

� Projeto prático de gestão de pessoas – atuando como consultores 
 
 
4. METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Para o desenvolvimento da disciplina será utilizada a seguinte metodologia: 

 

♦ Exposição Dialogada; 

♦ Exercícios individuais e em grupos; 

♦ Leitura e Discussão de Textos; 

♦ Estudos de caso 

♦ Trabalhos em grupo 
 
 
5 . METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação de aprendizagem será realizada considerando três níveis avaliativos: 
Avaliação diagnóstica: a ser realizada no início da disciplina para coletar dados que 
subsidiarão o planejamento das aulas, bem como levantar as expectativas dos discentes. 
Avaliação formativa: utilizada durante a disciplina para reforçar conteúdos, habilidades e 
comportamentos, sem atribuição de nota. 
Avaliação somativa: serão utilizados os seguintes instrumentos: 
 

AVALIAÇÃO PESO 
Prova Escrita Individual 30% 

Debate 5% 

Prova Escrita Individual 30% 

Debate 5% 

Resenha crítica 10% 

Apresentação de Trabalhos em Grupo 20% 

 
As notas de cada uma das avaliações serão dadas de 0 a 10, devendo ser multiplicadas por 
seus respectivos pesos, em média ponderada, de forma a se encontrar a média semestral. 
Estarão aprovados os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) e 75% de 
freqüência.  
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