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EMENTÁRIO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO  

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 
 
1. Atração e Seleção de Talentos: Desenho de cargos. Análise e descrição de cargo: 

determinação de requisitos, tarefas específicas, responsabilidades. Tipos de 
pessoas. Processo de recrutamento. Processo de contratação. Técnicas e testes de 
seleção de pessoal. Mercado de Trabalho e  Mercado de Recursos Humanos. Carga 
Horária: 24h  

 
2. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas: Treinamento e desenvolvimento de 

funcionários. Conhecimento e habilidades necessárias para realização de tarefas. 
Levantamento das necessidades de treinamento. Técnicas e ferramentas utilizadas. 
Educação Corporativa. Carga Horária: 24h  

 
3. Retenção de Pessoas : Cargos, Carreiras e Remuneração Delineamento e 

descrição de cargos. Desenvolvimento de planos de remuneração fixa e variável. 
Programa de benefícios e incentivos para os funcionários. Planos de carreira: Tipos 
e características. Tendências no processo de retenção de pessoas. Carga Horária: 
24h 

 
4. Metodologia de Gestão de Pessoas uma visão 360°: Conceitos de Administração 

de Recursos Humanos. Objetivos e funções de Recursos Humanos. Princípios da 
administração de Recursos Humanos. Higiene e segurança do trabalho. Qualidade 
de Vida no Trabalho. Carga Horária: 20h  

 
5. Desenvolvimento de Equipes: Liderança, competências gerenciais. Equipes de 

trabalho: Formação e Desenvolvimento. Relações interpessoais e apoios afetivos. 
Coaching. Carga Horária: 20h  

 
6. Gestão Estratégica de Pessoas : Planejamento organizacional versus planejamento 

de recursos humanos. Metodologia de planejamento de gestão de pessoas. A 
complexidade das organizações. Organizações como sistemas sociais. Clima 
organizacional. Cultura organizacional. Políticas de recursos humanos. Caráter 
contingencial da Administração de Recursos Humanos. Modelo de planejamento de 
recursos humanos. Rotatividade de pessoal. Absenteísmo. Carga Horária: 24h  

 
7. Gestão de equipes por indicadores de desempenho : Metodologias de avaliação 

de desempenho de funcionários. Indicadores de produtividade e de 
comprometimento no desempenho de tarefas organizacionais. Estabelecimento de 
metas: prós e contras. O RH como centro de resultados. Objetivos, Benefícios e 
Responsabilidades na avaliação de desempenho. Carga Horária: 24h  

 
8. Gestão por Competência e Gestão de Talentos : A base do modelo de 

competências: Negócio, missão, visão e valores organizacionais. Metodologia e 
implantação do modelo de competências. Banco de talentos: memória técnica da 
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organização. A organização como um conjunto integrado de competências. 
Competências organizacionais e Individuais. Carga Horária: 24h  

 
9. Liderança e Motivação de Pessoas : Principais teorias sobre motivação. Motivação 

de talentos humanos. Processo de remuneração, valorização e segurança de 
pessoas. Como motivar pessoas. O que é liderança. A escassez de líderes. 
Identificação de líderes potenciais. Formação de líderes na organização. 
Competências da liderança. Carga Horária: 24h  

 
10. Modelos de Gestão de Pessoas : Teorias gerais da administração. 

Desenvolvimento Organizacional. Processo de orientação e acompanhamento de 
pessoas. Formas de comunicação institucional. Administração da tecnologia da 
informação e a gestão de recursos humanos. Carga Horária: 24h  

 
11. Administração de Conflitos e Negociação : Interação entre pessoas e 

organização. Relação Pessoal no Trabalho.  Características de um bom negociador.   
Ambientes da negociação: principais tipos e abordagens. Processo, planejamento e 
preparação. Estratégias e táticas de negociação. Modelos mais utilizados em 
negociação. O papel da gestão de pessoas em processos de sucessão (protocolo 
familiar) fusões e aquisições de empresas. Programa de demissões voluntárias. 
Carga Horária: 24h  

 
12. Criatividade e Inovação na gestão de pessoas : A relevância da criatividade e 

inovação. Definições de criatividade, inovação e o sistema criativo. Dinâmica do 
pensamento. O processo criativo. Características individuais e influências sociais 
relacionadas à manifestação criativa no ambiente de trabalho e o clima que favorece 
o comportamento criativo. A implantação de idéias novas nas empresas e as 
resistências à mudança. Empreendedores internos e técnicas para estimular a 
criatividade. Os movimentos da últimas décadas e sua influência do gerenciamento 
de pessoas.  Tendências, O novo RH: a era das competências e  talentos. Carga 
Horária: 24h  

 
13. Networking  e Redes Sociais : Cocriação. Valores e usos das comunidades que 

estruturam a internet. Comunidade virtual. Blogs Educativos. Redes Sociais e 
comunidades virtuais semelhanças e diferenças. Redes e as formas de 
aprendizagem online.  Conexões por afinidade e interesses. Carga Horária: 24h  

  
14. Administração das relações trabalhistas, Ética e Re sponsabilidade social : 

Relações de Trabalho e Legislação trabalhista. Conceitos e técnicas relativos às 
relações entre sindicatos e a administração. Acordos coletivos: negociação e 
concordância. Concepção sistêmica das relações do trabalho. O sistema de relações 
do trabalho em nível de país e de empresa: Implicações para o papel do profissional 
de RH. Ética e Responsabilidade social. Voluntariado Empresarial e parcerias com o 
terceiro setor.  Carga Horária: 24h  

 
 



 

 

 
Página 3 de 3 
 

15. Metodologia da Investigação Científica: A pesquisa científica e sua aplicabilidade 
na empresa. A ética na pesquisa. Métodos e técnicas da Pesquisa Científica. 
Identificação e uso das fontes de informação. Estudo e aplicação das normas da 
ABNT. Elaboração técnica de esquema, resumo, resenha, fichamento, referências 
bibliográficas, técnicas de citação textual e livre. Coleta de dados: observação, 
questionário, entrevista e análise documental. Projeto de Pesquisa. Monografia.. 
Carga Horária: 24h  

 


