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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 sistêmico). Administração de Pessoal e 
Ecologia; Influências e Características culturais. Problemas básicos da Administração de 
Pessoal. Conceitos e Objetivos, Funções e posição da Administração de Pessoal dentro da 
empresa.  O mercado de Recursos Humanos, recrutamento, seleção, integração, 
planejamento de RH, descrição dos cargos, plano de cargos e salários, plano de carreira, 
higiene e segurança no trabalho, benefícios (legais e voluntários), desenvolvimento, 
treinamento e capacitação. Sistema de informação de RH. O indivíduo na organização e 
seus reflexos na administração de pessoal.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 

   Fornecer aos alunos instrumentais necessários ao exercício da função de recursos 
humanos, propiciando aos mesmos uma visão estratégica e crítica da área de RH, 
destacando sua importância e seu papel em um cenário de mudanças e constantes 
transformações.   

 
 
 
3. METODOLOGIA DE ENSINO 
 
A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, estudo dirigido, cases, filmes, 
seminários, questões/exercícios de fixação, podendo ser apoiados por recursos audiovisuais. 
Ao professor caberá a apresentação e provocação de debates das idéias centrais dos 
assuntos tratados em aula e aos alunos a leitura dos textos, bem como a participação ativa 
nos debates e nas atividades propostas. 
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4.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 
4.1 Provas parciais: Duas  
 
4.2 Presença, participação nas aulas e exercícios (estudo de caso, análises, fichamentos, 
resenhas, etc.). 
 
4.3 Seminários em grupo:  

Apresentação de tema do Curso em sessão previamente agendada, sendo, 
necessariamente, entregue uma versão escrita da pesquisa realizada, digitada de acordo 
com as normas da ABNT.  
 
 
5.  DA COMPOSIÇÃO DAS NOTAS e MÉDIAS 
 
A composição das notas ocorrerá da seguinte forma: 
 
Nota 1º Bimestre : Prova (70%) + fichamento dos textos 1 e 2 + presença, participação em 
sala e exercícios diversos (30%) = 100% 
 
Nota  2º   Bimestre :  Prova   (70%) +    fichamento  dos textos    3   e  4 +   presença, 
participação em ala e exercícios diversos (30%)  = 100% 
  
Nota Seminário: Trabalho escrito (20%) + Apresentação individual/desenvolvimento 
individual (20%) + Criatividade/qualidade da apresentação (20%) + coesão grupal  (20%) + 5 
questões para a turma responder durante a apresentação do trabalho (20%) = 100% 
 
OBS:  - A nota do seminário poderá ser diferente para alunos do mesmo grupo. 
          - Os textos estão disponíveis na Xerox do CCJE, sendo responsabilidade do aluno a 
reprodução dos mesmos. 
 
 
 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá ter média semestral igual ou maior que 7,0 
(sete) (média semestral = nota do 1º bimestre + nota do 2 º bimestre + nota do 
seminário, dividido por 3). 
 
Caso o aluno não alcance nota 7,0  (sete) na média semestral, deverá fazer prova final com 
todo o conteúdo da disciplina . A média final (nesse caso) será composta da média 
semestral + nota da prova final /dividido por 2, devendo ser igual ou superior a cinco para 
que o aluno seja considerado aprovado na disciplina. 
 
Observação importante  : independente  da nota será reprovado aquele aluno  que 
apresentar mais que 25% de faltas  no decorrer do semestre. O abono das faltas será 
concedido somente por meio de requerimento e dentro dos casos previstos pelo regulamento 
da Universidade. 
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6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I – Evolução da Gestão de Pessoas dentro da  Teoria Administrativa 
            1.1  Administração de Recursos humanos: perspectiva histórica,conceitos e objetivos. 
            1.2 A Gestão de Pessoas na perspectiva da Teoria Clássica, Teoria das Ralações 
Humanas e Teoria Comportamental. 
            1.3 As fases evolutivas da Gestão de Pessoas. 
 
 
UNIDADE II – As Relações de Intercâmbio entre pesso as e organizações 
            2.1 Objetivos organizacionais e objetivos individuais 
            2.2 As pessoas e as organizações 
 
 
UNIDADE III Administração de recursos humanos 
            3.1 O papel e funções da administração de recursos humanos dentro das 
organizações 
            3.2 Principais características e problemas básicos da administração de pessoal 
            3.3 Administração de Recursos humanos como um processo    
            3.4 As políticas de administração de recursos humanos 
 
 
UNIDADE IV Provimento de Recursos humanos 
            4.1 Planejamento e captação 
            4.2 Recrutamento 
            4.3 Seleção de pessoas 
            4.4 Integração de pessoas 
 
 
UNIDADE V Aplicação de recursos humanos 
           5.1 Descrição e análise de cargos 
           5.2 Plano de Cargos e salários e plano de carreira 
           5.3 Avaliação de desempenho 
 
 
UNIDADE VI Manutenção de recursos humanos 
           6.1 Remuneração  
           6.2 Benefícios sociais 
           6.3 Legislação Trabalhista 
 
 
UNIDADE VII Desenvolvimento de recursos humanos 
           7.1 Treinamento, desenvolvimento e capacitação 
           7.2 Qualidade de vida no trabalho 
 
 
UNIDADE VIII Monitoração de recursos humanos 
           8.1 Sistema de informações em RH 
           8.2 Auditoria de Recursos humanos 
 
Esse conteúdo programático poderá sofrer alterações  visando melhor 
aproveitamento.  
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7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
7.1. Bibliografia Básica: 
 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos : o capital humano das organizações, 8.ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
 
MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos : do operacional ao estratégico. 5 
ed.São Paulo: Futura, 2002. 
 
 
7.2. Bibliografia complementar: 
 
ARAÚJO, L. C. G. Gestão de pessoas : estratégias e integração organizacional, São 
Paulo:Atlas, 2006. 
 
BOOG, G. G. (coordenação). Manual de treinamento e desenvolvimento : um guia de 
operações. São Paulo: Makron, 2001. 
 
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas : o novo papel de recursos humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
DAVEL, E.; VERGARA, S. (organizadores). Gestão com pessoas e subjetividade . São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 
DESSLER, G. Administração de recursos humanos . 2. ed. Tradução de Cecília Leão 
Oderich. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
 
FLEURY,M.T.L. As pessoas na organização (coletânea). São Paulo:Gente,2002. 
 
FRANÇA, A.C.L.Práticas de Recursos Humanos-PRH : conceitos, ferramentas e 
procedimentos.São Paulo:Atlas,2009. 
 
GIL, A. C. Gestão de pessoas : enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas,2001. 
 
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional . 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006. 
 
VERGARA. S. C. Gestão de pessoas . 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
WOOD JR., T, (Coord.) Mudança organizacional . 4.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
 
No decorrer do semestre, serão indicados artigos ci entíficos, estudos de caso e filmes 
para a complementação da aprendizagem.  
 
 
 
 


