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1. EMENTA 

• Projeto de cargos e arranjos de trabalho, desenho, descrição e análise de cargos. 
Sistema de banco de talentos. Avaliação de desempenho. O subsistema de 
manutenção – recompensa salarial e simbólica. Novos paradigmas de cargos e 
salário, plano de Benefícios sociais. Incentivos e remuneração variável. Relações 
trabalhistas. Gestão de diversidade: relações de gênero, relações étnico-raciais 
(afrodescendentes, indígenas e outras etnias). Oportunidades iguais de emprego x 
práticas discriminatórias. Planejamento e desenvolvimento de carreira. 

 

2. OBJETIVOS 

� Analisar o papel da gestão de pessoas como ferrramental técnico passível de 
potencializar a produtividade, e, portanto o alcance dos objetivos organizacionais. 

� Avaliar a gestão de pessoas como uma tecnologia de gestão capaz de humanizar as 
relações de trabalho. 

� Identificar as características fundamentais da gestão de pessoas com vistas a 
favorecer intervenções competentes na realidade organizacional. 
 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: Cargos e salários 

1.1 Arranjos de trabalho, competências e habilidades – Aulas 1 e 2  

1.2 Projeto de cargos, descrição e análise de cargos  - Aulas 3 e 4 

Unidade II: Carreira 

2.1 Planejamento  e desenvolvimento de carreira – Aulas 5 e 6 

2.2 Banco de talentos – Aulas 7 e 8  



Unidade III: Remuneração 

3.1 Funcional 

3.2 Remuneração variável - por resultados, participação nos lucros.  

Unidade IV: Avaliação de desempenho 

4.1 Conceitos 

4.2 Tipos de avaliação de desempenho 

Unidade V: Relações trabalhistas 

5.1 Deveres e direito dos empregados 

5.2 Sindicatos  

Unidade VI – Gestão da diversidade 

6.1 Relações de gênero,  

6.2 Relações étnico-raciais (afrodescendentes, indígenas e outras etnias).  

6.3 Oportunidades iguais de emprego 

6.4 Discriminação. 

 

4. METODOLOGIA DO ENSINO  

Aulas expositivas dialogadas; estudos de caso; leitura, análise e debates de textos; 
situações simuladas; realização de seminários pelos alunos, elaboração de mapas 
conceituais de artigos científicos e estudo da política de gestão de pessoas nas empresas 
em que os alunos trabalham.  

  

5. AVALIAÇÃO  

Os alunos serão avaliados da seguinte forma:  

Nota1 = Prova escrita1, valor = 6,0 pontos. Apresentação de Artigos, valor = 4,0 pontos 
(1,0 PONTO CADA ARTIGO, SÃO 4 ARTIGOS).  

Data da Prova 1 = 28/04 (1º bimestre)  

 

Nota2 = Prova escrita2, valor = 6,0 pontos. Apresentação de Artigos, valor = 4,0 pontos.  

Data da Prova 2 = 26/11 30/06 (2º bimestre)   
 
07/07 (Prova Final)  

 

Trabalhos extras poderão ser valorados pelo professor, como por exemplo: leitura e 
resenha de artigos indicados pelo professor. 

A nota final será o resultado da soma das provas acrescida de pontos da apresentação de 
artigos (apresentação em sala de aula) ou outros trabalhos solicitados pela professora.  



O estudante que obtiver média 7,0 (sete) ou superior considerando as avaliações acima 
descritas estará dispensado da prova final.  

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 ao 
Colegiado do Curso e dentro dos casos previstos pelo regulamento da Universidade.  
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ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO NO 1º BIMESTRE: 

A apresentação consiste num debate sobre o artigo. A sala será dividida em dois 
grupos: um de apresentação e um de debate. O grupo de apresentação será 
responsável por discutir os principais pontos do artigo lido. O grupo de debate 
será responsável por definir os pontos de discordância/concordância no artigo lido. 
O grupo de apresentação deverá apresentar fundamentos teóricos que elucidam as 
questões debatidas. Portanto, a sala será dividida em dois grandes grupos a cada 
apresentação. Todos ficarão sentados frente a frente e serão avaliadas conforme 
participação na atividade.  

ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO NO 1º BIMESTRE: 

05/04- Texto 1: A estratégia de gestão de pessoas como ferramenta do desenvolvimento 
organizacional 
Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

07/04- Texto 2: Benefícios e dificuldades encontradas no processo de seleção de 
pessoas: uma análise do modelo de seleção por competências, sob a ótica de 
profissionais da área de gestão de pessoas. 
Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

12/04- Texto 3: Qualidade de Vida no Trabalho: Perspectivas e Desafios Atuais 
Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

14/04- Texto 4: Um estudo da relação entre diversidade, criatividade e competitividade 
em organizações brasileiras 
Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

 

 

ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO NO 2º BIMESTRE: 



02/05- Texto 5: Bem-estar no trabalho e percepção de sucesso na carreira como 
antecedentes de intenção de rotatividade 
Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

07/05- Texto 6:  Os diferentes contratos de trabalho entre trabalhadores qualificados 
brasileiros 
Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 
09/05- Texto 7: O alinhamento da remuneração variável com a estratégia em 
ambientes de balanced scorecard 

Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

14/05- Texto 8: Relações Raciais e Estudos Organizacionais no Brasil 

Grupo de apresentação:  

Grupo de debate:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


