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1- EMENTA

Seminários e aulas expositivas visando o estudo de artigos técnicos, livros e outros
materiais que abordam aspectos avançados em gestão de pessoas. 

2- OBJETIVOS

 Fornecer embasamento sobre os aspectos relacionados a políticas de
diversidade e inclusão social no ambiente organizacional.

 Colocar em análise aspectos identitários e a produção da diferença em
função de gênero, sexualidade e raça.

 Discutir a posição do administrador no desenvolvimento de políticas de
inclusão social que possam efetivamente produzir equidade e justiça social
nas organizações. 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceito de gestão da diversidade. Diferença entre os conceitos de diversidade,
Ações Afirmativas e Diferença.  Críticas ao modelo de gestão de diversidade.
Conceito de identidade social e sua relação com a produção de diferenças.
Produção da normalidade e anormalidade. Aspectos de Gênero e sexualidade.
Abordagens feministas nos estudos organizacionais. Processos de racialização e
seus efeitos na produção de raças. Análise da efetividade da Gestão da
Diversidade. Desenvolvimento de Políticas de inclusão social. 

4 - METODOLOGIA



As aulas serão expositivas, com discussão de textos indicados, estudos de caso e
atividades em grupo. 

5 – AVALIAÇÃO

a) Perfil (frequência, exercícios/casos,  resenhas, seminários etc.) ..................20%
b) Prova escrita e individual ............................................................................. 80%
c) Prova Final: todo o conteúdo trabalhado. Valor: 10, 0. 

ATENÇÃO:
O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que os
alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por
falta independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de
avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES. 
É de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua freqüência. É permitida a
ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o
equivalente a 15 faltas (ou 7 aulas e meia de 2 horas de duração) para uma carga
horária de 60 horas-aula (30 encontros de 2 horas), embora não seja aconselhável a
ausência. 
Caso seja necessário e naqueles casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a
Pró-Reitoria de Graduação para solicitar amparo legal às suas atividades discentes.
O professor da disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou
justificar faltas.

6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR:

Para comunicar-se com o professor, os alunos poderão utilizar o e-mail
eloisiomoulin@gmail.com ou poderão agendar horário para encontrá-lo
pessoalmente. O professor divulgará as notas da disciplina através do portal do
aluno. 
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