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PROGRAMA 

 
 
Disciplina: Administração de Pessoal  Código: ADM - 02174 
Professor: Ricardo Roberto Behr   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2002/2 
 
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 
sistêmicos). Administração de pessoal e ecologia. Influências características culturais 
(Giggs). Problemas básicos da Administração de Pessoal: Conceitos, Objetivos, 
Funções e Posição 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 interdependências. O 
indivíduo na Organização e seus reflexos na Administração de Pessoal. 
 
2 - OBJETIVOS: 

 
O objetivo geral da disciplina é fornecer instrumental analítico e técnico que 

possibilite ao aluno planejar e operacionalizar políticas de Gestão com Pessoas. Em 
termos específicos, a finalidade da disciplina é levar o aluno a: 

 
• Discutir o papel da área de Gestão com Pessoas para o desenvolvimento 

das organizações; 
 
• Identificar as etapas básicas do processo de Gestão com Pessoas; 
 
• Reconhecer a importância dos conceitos relativos à Gestão com Pessoas 

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

 
• Reconhecer a utilidade de diferentes tipos de técnicas de Gestão de 

Pessoas 
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3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• Apresentação da disciplina (conteúdo programático, estratégias de ensino 
e de avaliação); 

• Os novos desafios da gestão com pessoas e o futuro da gestão com 
pessoas; 

• Agregação (Recrutamento, seleção); 
• Aplicação (orientação, cargos, avaliação); 
• Recompensas (remuneração, incentivos, benefícios e serviços); 
• Desenvolvimento (treinamento e desenvolvimento); 
• Manutenção (relações, higiene, segurança e QVT); 
• Monitoração (Banco de dados e sistemas de informações). 

 
4. METODOLOGIA DE ENSINO 
 

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

 
• Aulas expositivas e dialogadas; 
• Apresentação e discussão de artigos; 
• Utilização de recursos multimídia.  

 
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação do desempenho dos alunos será realizada da seguinte forma: 
 
• Avaliação do grupo apresentador e do grupo debatedor , os demais 

alunos serão também avaliados quando de perguntas diretas do 
professor (receberão ou perderão um ponto na média de acordo com a 
demonstração de conhecimento sobre a matéria, podendo ser inquirido 
mais de uma vez), portanto todos os alunos deverão ler os textos com 
antecedência aos dias das apresentações.  

 
• Os alunos que fizerem leitura complementar  dos livros MARINUZZI, R. 

Ecologia empresarial : Novo conceito de sistema de recursos humanos.  
Belo Horizonte: Armazém de idéias, 1995 e ROUX, J. Recursos  humanos 
e treinamento .  São Paulo: Brasiliense. 1983, e apresentarem uma 
resenha crítica poderão ter acrescido na nota até 1 ponto na média final. 

• Aplicação e avaliação de duas provas  escritas, individual e com consulta. 

• A avaliação final será a média aritmética das avaliações.  
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